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اساليب الجدل في القرآن الكريم

م.د.موفق أسعد محمد
الكمية التربوية المفتوحة /مركز ديالى
ممخص البحث
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
يكشؼ ىذا البحث عف االساليب التي سارت عمييا ايات الجدؿ في القراف ،
عنوانو ( اساليب الجدؿ في القراف الكريـ )  .الجدؿ بابسط تعريفاتو  :ىو مقابمة الحجة
بالحجة التي تحدث في المناظرات و المخاصمات الكالمية  ،وال يشترط في الحجج اف
تكوف صادقة فقد يسوقيا اصحابيا لغرض اقناع الخصوـ كما كاف يفعؿ بعض الفالسفة
 ،فيؤالء ال يبحثوف عف الحقائؽ العممية بقدر بحثيـ عف وسائؿ االقناع اال اف القسـ
االخر منيـ اتخذ الجدؿ طريقا يوصؿ الى المعرفة  ،و مف ىنا تبرز اىمية الجدؿ بسبب
اختالؼ اراء الناس و معتقداتيـ و افكارىـ فيـ بحاجة لو في كؿ مكاف و زماف  ،و ليذا
السبب درس في اكثر مف عمـ و اكتسب اصحابو اكثر مف تسمية  ،فالجدؿ منيج و
عمـ  .فاذا كاف الناس بحاجة اليو في كؿ الظروؼ فوجوده في القراف الكريـ اولى  ،الف
القراف جاء ناسخا لمديانات التي سبقتو و ناسخا لكثير مف االفكار و المعتقدات الشائعة
االخرى  ،و الف تبميغ الدعوة االسالمية و الدفاع عنيا امر مف اهلل – سبحانو و تعالى
– عمى كؿ مسمـ لذا ينبغي عمى المؤمنيف الصادقيف اف يتبعوا اساليب القراف الكريـ في
الجدؿ التي تعددت بسبب تعدد عقوؿ المخاطبيف و ظروفيـ و احواليـ و طبائع
مجتمعاتيـ و اختالؼ مراكزىـ السياسية و االجتماعية  ،فجاءت الحجج بما يالئـ كال
منيـ  ،و ىذا وجو اعجازي اخر مف اوجو اعجاز القراف الكريـ  ،فتراه تارة يستنبط حجة
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مف تاريخ االمـ السالفة  ،و تارة يطمب ادلة مف الخصوـ  ،و تارة اخرى يرد عمييـ
حجتيـ بمنطقيـ نفسو  ،و قد ينزؿ بالخطاب الى مستوى الخصـ فينتقؿ مف الحجة غير
المدركة بالحواس الى ما يدركو الفحامو  ،وقد يرد حجج الخصوـ النتقاء واقعيتيا ،وقد
يتحفظ عمى معاجمة الخصـ بتحقيؽ التعجيز لحكمة يعمميا  ،يتدرج مع الخصـ باالسئمة
التي توصمو الى التناقض اللزامو الحجة و ىو ما يسمى بالجدؿ الصاعد  ،وقد تكوف
حجج بعض االنبياء افعاال لدحض خصوميـ  ،و جاء في اساليب جدؿ القراف طريقة
التسميـ ببغض مقدمات الخصـ النيا ال تخدـ حجتو بؿ تخدـ حجتؾ  ،و قد يستدؿ
بحجج اقوى مف حجج الخصـ  ،و احيانا يستعمؿ التيديد و الوعيد ضد المعانديف و
المكابريف  ،و احيانا اخرى يستعمؿ الترغيب و الميف  ،و قد يستعمؿ اسموب المقارنة
بيف الحجتيف  ،و قد يقسـ حجة الخصـ عمى اقساـ البطاؿ اقساميا  ،و بذلؾ قطع
السبيؿ عمى الخصوـ بيذه االساليب المتعددة  ،فمـ يبؽ ليـ اال االيماف و التسميـ او
االصرار عمى العزة باالثـ .
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المقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل الذي قدر فيدى  ،والصالة والسالـ عمى نبيو المصطفى  ،وعمى آلو
وصحبو ومف اىتدى بيديو الى يوـ الديف .أما بعد ...
فاف االسموب األوحد الذي تميز بو القرآف الكريـ يدعو قارئو المتدبر الى محاولة
الكشؼ عػػف بعض أسرار نظمو ؛ وىذا مايفسر كثرة الكتب والدراسات والبحوث المؤلفة
فيو،وما البحث الذي بيف ايدينا سوى محاولة لمكشؼ عف االساليب التي سارت عمييا
آيات الجدؿ في القرآف الكريـ اسميتو :اساليب الجدؿ في القرآف الكريـ.
مما دفعني الى الكتابة في ىذا الموضوع كثرة اآليات التي تضمنت الجػدؿ،
وتعدد اس ػػاليب التػػعبػير عنيا ؛ تبعا لتعدد مضامينيا  ،وحاالت المخاطب ،وممازاد مف
اندفاعي في الكتابة فيو قراءتي عنوانا صغي ار عف آيات الجدؿ في أحد كتب تاريخ
االدب .لـ يعط المؤلؼ الموضوع حقػ ػػو ،ولـ يست ػػقص آياتو  ،فجاءت بعض احكامو
غير دقيقو .
اما المنيج الذي سار عميو البحث فيو استقراء اآليات التي تحمؿ في معانييا
جدال وتصنيفيا،فأبتدأنا باالسموب القرآني األكثر شيوعا فيو ثـ األقؿ فاألقؿ،وارتأينا
تقسمييا عمى اثنيف وعش ػريف منيج ػػا ألستقصاء أساليبيا.
اعتمدت عمى كتاب اهلل القرآف الكريـ بشكؿ اساس  ،واتخذت مختصر تفسير ابف كثير
لشرح اآليات التي ظننتيا تحتاج الى توضيح معانييا  .وأشيد أني بذلت ما بوسعي لكي

يخرج البحث عمى ماىو عميو ،فما كاف فػػيو مػػف فض ػ ٍػؿ فمف اهلل،وماكاف فيو مف نقص
فالكماؿ هلل وحده  ،وماتوفيقي اال باهلل عميو توكمت واليو أنيب.
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التمهيد
اوال  :الجدل في المغة واالصطالح

وردت كممة (جدؿ) في لساف العرب البف منظور بمعاف متعددة سنأخذ منيا

مايخدـ موضوع بحثنا ؛ لظننا اف ماسواىا ينأى بالمعنى المقصود  ،فقد جاء مف معاني
(الجدؿ :المدد في الخصومة والقدرة عمييا  ،وقد جادلو مجادلة وجداال  ،ورجؿ جدؿ
ومجدؿ ومجداؿ :شديد الجدؿ ،ويقاؿ  :جادلت الرجؿ فجدلتو جدال أي غمبتو ورجؿ جدؿ
اذا كاف اقوى في الخصاـ  ،وجادلو اي خاصمو مجادلة وجداال واالسـ الجدؿ،وىو شدة
الخصومة)

1

كما تعرض ابف منظور لتعريؼ الجدؿ في االصطالح فقاؿ عنو ىو (مقابمة
الحجة بالحجة ،والمجادلة :المناظرة والمخاصمة)

2

 .وىذاف التعريفاف متفقاف مع ما

اورده مف معاف لغوية لكممة ( جدؿ).
كما ورد مصطمح (الجدؿ) في المؤلفات العربية القديمة فقد عرفو الجرجاني
التعريفات االتية  :انو ( عبارةعف مراء يتعمؽ باظيار المذاىب وتقريرىا) ، 3وىو (القياس
المؤلؼ مف المشيورات والمسممات والغرض منو الزاـ الخصـ وافحاـ مف ىو قاصر عف
ادراؾ مقدمات البرىاف  ،او ىو دفع المرء خصمو عف افساد قولو بحجة او شبية).4
ونعتقد بقصور التعريفيف االوؿ والثاني ؛ وذلؾ لعدـ شموليتيما  ،فقد قصر
الجرجاني الجدؿ في تعريفو االوؿ عمى المذاىب وىو ليس كذلؾ  ،وقصره في تعريفو
الثاني عمى القياس بما ىو مشيور ومسمـ بو  ،واغفؿ الجدؿ بالباطؿ او جدؿ المكابرة
الذي اليستند عمى منطؽ وانما ىو جدؿ مف اجؿ الجدؿ والمعاندة  ،واتفؽ تعريفو الثالث
مع تعريؼ ابف منظور الذي نظنو اكثر شمولية ؛ اذ الجدؿ بال حجة سواء كانت حقا اـ
باطال قاؿ تعالى(( :وجادلوا بالباطؿ ليدحضوا بو الحؽ فأخذتيـ فكيؼ كاف عقاب))
.5وقد اتخذ بعض الفالسفة اليونانييف الجدؿ ىدفا مقصودا لذاتو.
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فالسفسطائيوف 6كانوا (يفاخروف بتاييد القوؿ الواحد ونقيضو عمى السواء وبايراد الحجج
الخالبة في مختمؼ المسائؿ والمواقؼ) 7ومف كانت ىذه غايتو فيو اليبحث عف الحقائؽ
العممية بقدر مايبحث عف وسائؿ االقناع ،ولـ يتحقؽ ليـ ذلؾ اال بالبحث في مختمؼ
الحجج وشروطيا والمغالطة واساليبيا  ،وكانوا يمموف بسائر العموـ بيدؼ استنباط
الحجج وقد تحقؽ ليـ ذلؾ  ،فتناولوا بالجدؿ المباديء الخمقية واالجتماعية  ،واذاعوا
التشكؾ في الديف وسخروا مف شعائره ؛ فكاف العمـ عندىـ وسيمة الغاية  ،وكانوا معمميف
وخطباء  ،ولـ يكونوا حكماء.
وقد كاف االمر معكوسا عند افالطوف

8

فقد اتخذ الجدؿ طريقا يوصمو الى

المعرفة بؿ (الطريؽ الوحيد لمبحث في الفمسفة)  9فمف طريؽ النقاش والجدؿ – في رايو-
يولد العمـ ؛ لذلؾ نراه قد اشتط في فيمو لمجدؿ اذ جعمو ( مناقشة بيف اثنيف او اكثر ،
او مناقشة النفس لنفسيا) 10ونرى اف المبالغة في ىذا التعريؼ تاتي مف انو ليس كؿ
نقاش جدال بالضرورة  ،ولـ يؤثر عف احد جادؿ نفسو جداال معمنا مقصودا  ،ولكنو
طريقة مف طرؽ الوصوؿ الى العمـ  -كما اصرالفال سفة عمى ىذا الفيـ  -كما نراه
ضيؽ حد الجدؿ عندما عرفو بقولو ( انو المنيج الذي بو يرتفع العقؿ مف المحسوس الى
المعقوؿ )

11

فال يشترط فيمف يجادؿ اف يبدا بما ىو بسيط مالوؼ تدركو الحواس او

مسمـ بو لمتوصؿ الى ماىو اعقد يروـ المجادؿ اقناع خصمو فيو ليمزمو الحجة -وىو
مايعرؼ عندىـ بالجدؿ الصاعد -بؿ ىو احد اساليب الجدؿ وليس الجدؿ كمو ؛
فاليمكننا اف نحده بيا  ،وقد جاء تعريؼ تمميذه ارسطوطاليس

12

اكثر شمولية اذ عاد بو

الى مفيومو المتعارؼ وىو (االستدالؿ بااليجاب او السمب في مسالة واحدة بالذات مع
تحاشي الوقوع في التناقض  ،والدفاع عف النتيجة الموجبة او السالبة) .13
ثانيا  :اهمية الجدل
بسبب اختالؼ وجيات نظر االفراد واختالؼ معتقداتيـ وافكارىـ؛ قالوا :اف
(الجدؿ ظاىرة انسانية الزمت االنساف منذ وجد في ىذا الكوف)
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ذلؾ فجعموه (ظاىرة كونية لوجودىا في االجناس غير البشرية)

 15والمقصود المالئكة

وابميس –عميو المعنة -ونستدؿ عمى ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ بقصة خمؽ ادـ -عميو
السالـ  -في قولو تعالى ((اذ قاؿ ربؾ لممالئكة اني جاعؿ في االرض خميفة قالوا
اتجعؿ فييا مف يفسد فييا ويسفؾ الدماء ونحف نسبح بحمدؾ ونقدس لؾ قاؿ اني اعمـ
ما التعمموف))  16وقولو تعالى في سبب امتناع ابميس عف تنفيذ امره بالسجود الدـ :
((قاؿ مامنعؾ اال تسجد اذ امرتؾ قاؿ اني خير منو خمقتني مف نار وخمقتو مف طيف ))
 .17االنساف –بشكؿ عاـ – بحاجة الى الجدؿ في كؿ مكاف وزماف ،وألىميتو في الحياة
العممية درس في اكثر مف عمـ  ،فقالوا  :ىذا عمـ الكالـ  ،وذاؾ عمـ المنطؽ  ،واكتسب
اصحابو اكثر مف تسمية ايضا فقالوا  :ىؤالء سفسطائيوف  ،وأولئؾ المتكمموف او
اصحاب الكالـ  ...كما تفنف عمماء الكالـ في صياغة اساليب الجدؿ والمناظرة فبعضيـ
اتخذ اسموب االستفياـ  18واتخذ بعضيـ اسموب الحوار والمناظرة عؿ السنة الحيوانات
19؛ وماذاؾ اال الظيار البراعة في الجدؿ والمناظرة  ،او لتعميـ الناشئة ىذا العمـ الجميؿ
والفف الرفيع (فالجدؿ منيج وعمـ)  20كما قاؿ افالطوف.
فضال عف ذلؾ فاف الجدؿ (رياضة عقمية وانو منيج يستطيع العالـ والجاىؿ اف يمتحف
بموجبو مدعي العمـ ،بؿ اف لو فائدة عممية ىي انو يساعد عمى كشؼ المبادئ االولية
في عمـ مف العموـ )

21

كما فعؿ ارسطو في نقده اقواؿ الذيف تقدموه.

اف كاف الناس بحاجة الى الجدؿ سواء فيو عالميـ ومتعمميـ فوجوده في القراف الكريـ
اولى  ،وتعدد اساليبو اوجب؛ النو جاء ناسخا ماكاف شائعا مف ديانات ومعتقدات  ،والنو
لـ يكف مف تاليؼ بشر انو مف رب البشر ؛ فمف اراد اف يتعمـ اساليب الجدؿ فمينظر
قميال في ايات اهلل التي جاءت لدحض حجج المشركيف والييود والنصارى ومكذبي
االنبياء في االمـ السالفة كؿ مف ىؤالء جاءت الحجة عميو حسب عقمو ومنطقو وظرفو
وما يناسب حالو وىذا وجو اعجازي اخر مف اوجو اعجاز القراف الكريـ الذي ال يأتيو
الباطؿ مف بيف يديو وال مف خمفو.
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وألف تبميغ الدعوة االسالمية امر مف اهلل سبحانو وتعالى بقولو عز مف قائؿ (( :ادع الى
سبيؿ ربؾ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادليـ بالتي ىي احسف))  22لذا يتوجب عمى كؿ
مسمـ امف باهلل اف يكوف مكمفا بتبميغ الرسالة والدفاع عنيا  ،كما يتوجب عميو االمر
بالمعروؼ والنيي عف المنكر  ،ومف كانت ىذه ميمتو فالبد مف اف يمتقي باصناؼ
كثيرة مف الناس  ،كما يصطدـ بمختمؼ الديانات والمعتقدات والتيارات واالتجاىات ،
وربما بعض المذاىب المتطرفة ؛ لذلؾ ينبغي عمى المؤمنيف الصادقيف اف يتبعوا اساليب
القراف الكريـ ويسمكوا سبيمو في الجدؿ والمناظرة وىذه ىي المعاني التي اشار الييا غير
واحد مف العمماء

23

عند استعراضيـ ليذه االية فقد قيؿ في تفسيرىا (اي ناظرىـ بالقراف

وباحسف ماعندؾ مف الحجج  ...وقيؿ اف يجادليـ عمى قدر مايحتممونو)  24كما جاء في
الحديث (امرنا معاشر االنبياء اف نكمـ الناس عمى قدر عقوليـ)

 25وخير ماوصؼ بو

القراف الكريـ في ىذا الجانب قوؿ رسوؿ اهلل –صمى اهلل عميو والو وسمـ( : -ىو الحؽ
ليس باليزؿ مف قاؿ بو صدؽ ومف حكـ بو عدؿ ومف خاصـ بو فمج) . 26
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اساليب الجدل فـــي القرآن الكريم

اف اساليب الجدؿ في القراف الكريـ كثيرة ؛ الف كثي ار منيا جاءت لمحاججة
المشركيف ودعوتيـ الى عبادة الواحد االحد ،وترؾ عبادة االصناـ ،ومحاولة اقناعيـ باف
االنساف سيبعث بعد موتو لغرض الحساب ،فاما الى جنة واما الى نار ،ومجادلة
الكافريف مف الييود والنصارى في افتراءاتيـ وتحريفيـ لمكتب المنزلة عمى رسميـ بالحجج
المنطقية التي فضحتيـ وفضحت نواياىـ الخبيثة ،فضال عف قصص االنبياء ومجادلة
اقواميـ ليـ بتكذيبيـ وانكار رساالتيـ ونكراف يوـ الحساب  ،والجدؿ في حقيقة االنساف
أمخير ىو أـ مسير ؟ وغيرىا مف موضوعات الجدؿ االخرى التي حمميا القرآف الكريـ.
اذف فميس صحيحا اف الجدؿ في القرآف الكريـ محصور في معاني التوحيد
والبعث كماحدده بعضيـ  27وفي ىذا كمو جاءت حجج القرآف الكريـ مشتممة عمى انواع
مختمفة مف االدلة والبراىيف ذات النتائج المفحمة لمخصوـ ،المبنية عمى المنطؽ والعمـ
الصحيح ،والمنيج السميـ بما يناسب مقتضى الحاؿ (فوقعت حججو في صورة واضحة
يفيـ العواـ مف جالئيا مايقنعيـ ،ويدرؾ الخواص مف دقائقيا مايفحميـ)

 . 28ذلؾ

االسموب الذي اصطمح عميو النقاد (بالسيؿ الممتنع) الذي يغري بالتقميد ويستعصي عند
التطبيؽ فابتعد عف اساليب المتكمميف الغامضة والممتوية التي اليفيميا اال الخواص ،
وترفع عف كالـ العامة فيو نسيج وحده.
 .1وجدناه سبحانو يرجع -في كثير مف االحياف -حجة الخصـ الى عيد سابؽ يذكره
َِّ
يف
فييا بحقيقة أمره ليدحض تمؾ الحجة التي جاء بيا فمف ذلؾ قولو تعالى َ [ :وقَا َؿ الذ َ
ٍ
ِ ِ
ِ
اؤَنا َوَال َح َّرْمَنا ِم ْف ُدونِ ِو ِم ْف
اء اهللُ َما َعَب ْدَنا م ْف ُدونِو م ْف َش ْيء َن ْح ُف َوَال َآَب ُ
أَ ْش َرُكوا لَ ْو َش َ
َِّ
يف]  29فيؤالء المشرؾوف
يف ِم ْف قَْبمِ ِي ْـ فَيَ ْؿ َعمَى ُّر
َش ْي ٍء َك َذلِ َ
الر ُس ِؿ إِ َّال َ
المبِ ُ
ؾ فَ َع َؿ الذ َ
الب َالغُ ُ
احتجوا بالقدر بقوليـ ؛ لوشاء اهلل ماعبدنا مف دونو مف شيء نحف وال آباؤنا والحرمنا

مف دونو مف شيء مف البحائروالسوائب والوصائؿ وغير ذلؾ مما ابتدعوه مف تمقاء
انفسيـ مالـ ينزؿ بو سمطانا (ومضموف كالميـ  :انو لوكاف تعالى كارىا لما فعمناه
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ألنكره عمينا بالعقوبة ،ولما امكننا منو)  .30قاؿ تعالى رادا عمى شبيتيـ [ :فَيَ ْؿ َعمَى
يف] اي (ليس االمر كما تزعموف انو لـ ينكره عميكـ بؿ قد انكره
ُّر
الر ُس ِؿ إِ َّال َ
المبِ ُ
الب َالغُ ُ
عميكـ اشد االنكار ونياكـ عنو اكد النيي)

31

؛ فبعث االنبياء ليذا الغرض  ،وىذا ماال

يستطيع احد اف ينكره .فتراه ارجع حجة ىؤالء الى عيد مضى ليستقي الحقيقة منو
ليدركيا الخصـ لعمو يتذكر او يخشى ؛ ولذلؾ شفعيا في االية الكريمة التالية في قولو
ِ
ٍّ
تعالى [ :فَ ِس ُيروا ِفي األ َْر ِ
يف]  .32وكذلؾ نجد ىذا
ض فَ ْانظُروا َك ْي َ
الم َكذبِ َ
ؼ َك َ
اف َعاقَبةُ ُ
َِّ
ِ
المنيج في قولو تعالى ردا عمى الكافريف الذيف قاؿ سبحانو في حقيـ [الذ َ
يف قَالُوا إ َّف اهللَ
َع ِي َد إِلَ ْيَنا أ ََّال ُن ْؤ ِم َف لِرس ٍ
اف تَْأ ُكمُوُ َّ
وؿ َحتَّى َيأْتَِيَنا بِقُ ْرَب ٍ
اء ُك ْـ ُر ُس ٌؿ ِم ْف قَْبمِي
الن ُار ُق ْؿ قَ ْد َج َ
َُ
ات وبِالَِّذي ُق ْمتُـ َفِمـ قَتَْمتُموىـ إِف ُك ْنتُـ ِ ِ
ِ
يف]( 33تكذيبا ليؤالء الذيف زعموا اف اهلل
بِ َ
صادق َ
ْ َ ُ ُْ ْ ْ َ
البيٍَّن َ
عيد الييـ في كتبيـ اال يؤمنوا لرسوؿ حتى يكوف مف معجزاتو اف مف تصدؽ بصدقة
مف امتو فتقبمت منو اف تنزؿ نار مف السماء تأكميا)

34

فجاءت الحجة مذكرة ىؤالء بما

سبؽ مف عيدىـ بقولو((:قؿ قد جاءكـ رس ٌؿ مف قبمي بالبينات )) أي بالحجج والبراىيف

و ((بالذي قمتـ)) أي وبنار تأكؿ القرابيف المتقبمة (فمـ قتمتموىـ؟) اي قابمتموىـ بالتكذيب
والمخالفة وقتمتموىـ في سابؽ عيدكـ فقد قتموا زكريا ويحيى عمييما الصالة والسالـ
ويذكر انيـ (نشروا زكريا بالمنشار حيا وحمؿ رأس يحيى الى بغي مف بغايا بني
أسرائيؿ)

35

ومثؿ ىاتيف اآليتيف عدد مف اآليات التي نيجت ىذا المنيج في الرد عمى

الخصوـ. 36
 .2وقد يطمب االدلة مف الخصوـ لتثبيت حجتيـ  ،نظ ار النتفاء وجودىا فتمزميـ الحجة
ِ
ورٍة ِمثْمِ ِو َو ْاد ُعوا َم ِف
بذلؾ .وىذا مانممسو في قولو تعالى [أ َْـ َيقُولُ َ
وف ا ْفتََراهُ قُ ْؿ فَأْتُوا ب ُس َ
وف ِ
اهلل إِف ُك ْنتُـ ِ ِ
ط ْعتُ ْـ ِم ْف ُد ِ
يف]  37وىذا بياف ألعجاز القرآف اذ اف البشر
استَ َ
صادق َ
ْ
ْ ْ َ

اليستطيعوف اف يأتوا بمثمو ولو بسورة النو كالـ الخالؽ الذي اليشابو كالـ المخموقيف ،

فاف (ادعيتـ وافتريتـ وشككتـ في اف ىذا مف عند اهلل وقمتـ كذبا اف ىذا مف عند محمد
فمحمد بشر مثمكـ وقد جاء فيما زعمتـ بيذا القرآف فاتوا بسورة مف مثمو)
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بقرآف مثؿ ىذا القرآف ،والسورة قرآف)

39

فتحداىـ بدليؿ عمى دعواىـ فاخرسوا ولف يجرؤ

احد عمى ذلؾ الى قياـ الساعة  ،واف فعؿ احدىـ اصبح كالمو اضحوكة بيف الناس وىـ
ارباب الفصاحة والبالغة والشعر وكانوا اعمـ الناس بالقرآف وافيميـ لو لذلؾ آمف مف
َِّ
يف
آمف منيـ بما عرؼ مف بالغتو ودقة عبارتو .ومثؿ ىذه االية قولو تعالىَ [ :سَيقُو ُؿ الذ َ
ؾ َكذ َّ َِّ
يف ِم ْف قَْبمِ ِي ْـ
اؤَنا َوَال َح َّرْمَنا ِم ْف َش ْي ٍء َك َذلِ َ
َ
ب الذ َ
اء اهللُ َما أَ ْش َرْكَنا َوَال َآَب ُ
أَ ْش َرُكوا لَ ْو َش َ
ِ
ِ ٍِ
وف إِ َّال الظَّ َّف َوِا ْف أ َْنتُ ْـ إِ َّال
ْسَنا قُ ْؿ َى ْؿ ع ْن َد ُك ْـ م ْف ع ْمـ فَتُ ْخ ِر ُجوهُ لََنا إِ ْف تَتَّبِ ُع َ
َحتَّى َذاقُوا َبأ َ

وف]
ص َ
تَ ْخ ُر ُ

40

وىذه حجة تشبث بيا المشركوف في شركيـ وتحريـ ماحرموا واهلل مطمع

عمى ماىـ فيو مف الشرؾ والتحريـ لماحرموا فزعموا اف اهلل قادر عمى تغييره باف يميميـ

االيماف واف يحوؿ بينيـ وبيف الكفر فمـ يغيره فدؿ عمى رضاه وليذا قالوا (( :لوشاء اهلل
ما اشركنا)) فاجابيـ القرآف (( :كذلؾ كذب الذيف مف قبميـ ))

أي بيذه الشبية (وىي

حجة داحضة باطمة النيا لوكانت صحيحة لما اذاقيـ اهلل بأسو ودمر عمييـ واداؿ عمييـ
رسمو الكراـ واذاؽ المشركيف مف اليـ االنتقاـ) 41وىنا جاءت حجة اهلل ليطمب منيـ الدليؿ
عمى ما ادعوه باطال ليخرسيـ بقولو ((قؿ ىؿ عندكـ مف عمـ)) أي( :باف اهلل راض
عنكـ فيما انتـ فيو)  42فتظيروه لنا اف تتبعوف اال الوىـ والخياؿ واف انتـ اال تكذبوف
وىناؾ امثمة غير قميمة في القرآف الكريـ حممت في معانييا ىذه الطريقة في الجدؿ فمف
اراد االستزادة فمينظر عمى سبيؿ المثاؿ في السور  :البقرة  ، 112 -111المائدة -17
 ، 18مريـ  ،80-77القصص  49والطور .43
 .3وجاء فيو السجاؿ (وىو اف تثبت عمى لساف خصمؾ ألفاظا في سياؽ آخر تسجؿ
ماكاف عنده محؿ شبية)
44

43

وفيو كاف يصطؼ فريقاف (راجعا بعضيـ الى بعض القوؿ)

فيرمي سياـ الذنب والموـ عميو ،وفي الوقت نفسو يذب عف نفسو الشبية ،أو يقدـ

التيـ الى الفريؽ االخر فيحاوؿ الخصـ دفعيا عف نفسو كمانراه في قولو تعالىَ [ :وقَا َؿ
ِ َّ ِ
ِ
َِّ
َِّ
وف ِع ْن َد
وف َم ْوقُوفُ َ
يف َكفَ ُروا لَ ْف ُن ْؤ ِم َف بِيَ َذا القرآف َوَال بِالذي َب ْي َف َي َد ْيو َولَ ْو تََرى إِذ الظال ُم َ
الذ َ
ض القَو َؿ يقُو ُؿ الَِّذيف استُ ْ ِ َِِّ
استَ ْكَب ُروا لَ ْوَال أ َْنتُ ْـ لَ ُكَّنا
ضيُ ْـ إِلَى َب ْع ٍ ْ َ
َرٍّب ِي ْـ َي ْر ِجعُ َب ْع ُ
ضعفُوا لمذ َ
يف ْ
َ ْ
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مؤ ِمنِيف قَا َؿ الَِّذيف استَ ْكبروا ِلمَِّذيف استُ ْ ِ
اء ُك ْـ
ُْ َ
َ ْ
ص َد ْدَنا ُك ْـ َع ِف اليُ َدى َب ْع َد إِ ْذ َج َ
ضعفُوا أََن ْح ُف َ
َ ْ َُ
ب ْؿ ُك ْنتُـ م ْج ِرِميف وقَا َؿ الَِّذيف استُ ْ ِ َِِّ
استَ ْكَبروا َب ْؿ م ْكر المَّْي ِؿ و َّ ِ
ونَنا
ْم ُر َ
َ
ضعفُوا لمذ َ
َ ْ
َ ُ
يف ْ ُ
النيَ ِار إ ْذ تَأ ُ
ْ ُ
َ
َ َ
ِ
َعَنا ِ
َس ُّرروا َّ
ؽ
اب َو َج َع ْمَنا األ ْ
َغ َال َؿ ِفي أ ْ
أْ
الع َذ َ
امةَ لَ َّما َأر َُوا َ
َف َن ْكفَُر بِاهلل َوَن ْج َع َؿ لَوُ أ َْن َد ًادا َوأ َ
الن َد َ
َِّ
َّ
وف ]  45ومثؿ ىذا الجدؿ جاء في سورة البقرة
يف َكفَ ُروا َى ْؿ ُي ْج َزْو َف إِال َما َك ُانوا َي ْع َممُ َ
الذ َ

 ،247واؿ عمراف .154

 .4وقد يركز عمى حجة الخصـ فيظيرعيبيا ليبطميا ويسفو أحالـ أصحابيا،ليثبت الحؽ

ؽ َش ْيًئا َو ُى ْـ
وف َما َال َي ْخمُ ُ
بالحجة البالغة  ،والبراىيف الساطعة كقولو تعالى[ :أ َُي ْش ِرُك َ
ِ
وى ْـ إِلَى اليُ َدى َال
وف* َوِا ْف تَ ْد ُع ُ
ص ُر َ
يع َ
ُي ْخمَقُ َ
وف لَيُ ْـ َن ْ
ص ًار َوَال أ َْنفُ َسيُ ْـ َي ْن ُ
وف* َوَال َي ْستَط ُ
وف ِ
َِّ
ِ
وف ِم ْف ُد ِ
اد
اهلل ِعَب ٌ
اء َعمَ ْي ُك ْـ أ ََد َع ْوتُ ُم ُ
يف تَ ْد ُع َ
وف إِ َّف الذ َ
صامتُ َ
َيتَّبِ ُعو ُك ْـ َس َو ٌ
وى ْـ أ َْـ أ َْنتُ ْـ َ
أَمثَالُ ُكـ فَ ْادعوىـ َف ْميستَ ِجيبوا لَ ُكـ إِف ُك ْنتُـ ِ ِ
وف بِيَا أ َْـ لَيُ ْـ أ َْي ٍد
يف* أَلَيُ ْـ أ َْر ُج ٌؿ َي ْم ُش َ
صادق َ
ُ ُْ َ ْ ُ ْ ْ ْ َ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
اء ُك ْـ ثَُّـ
وف بِيَا أ َْـ لَيُ ْـ أ ْ
وف بِيَا أ َْـ لَيُ ْـ َآ َذ ٌ
اف َي ْس َم ُع َ
َع ُي ٌف ُي ْبص ُر َ
َي ْبط ُش َ
وف بِيَا قُؿ ْاد ُعوا ُش َرَك َ
وف فَ َال تُْن ِظ ُر ِ
يد ِ
وف ]  46فتراه ينفي عف االصناـ قدرتيا عمى الخمؽ كونيا مصنوعة مف
ِك ُ
حجارة التضر وال تنفع ونفى عنيا االنتصار لنفسيا او لمف استنصر بيا وانيا التسمع
دعاء مف دعاىا فيي جمادات التممؾ أرجال وال أيديا وال سمعا وال بص ار (واطمؽ عمييا
[عباد] مع انيا جماد وفؽ اعتقادىـ فييا تبكيتا ليـ وتوبيخا )

47

فيذه الحجة في حقيقة

االمر تسفيو لعقوؿ ىؤالء المشركيف ؛ ليتبعوا الحؽ ويعبدوا الخالؽ الباري ذا القوة الرزاؽ
السميع البصير  .ومثؿ ىذه الحجة ماجاء في  :االنعاـ ، 74الشعراء  82-70والشعراء
.166-165
 .5ومف أساليب جدلو النقض وفيو قمب معاني الخصـ عميو بمغتو واسموبو ومعانيو

وحدتو وىو مايشبو عمؿ النقائض في الشعر العربي كما نجده في قولو تعالى َ [ :وقَالَ ِت
ود ي ُد ِ
ت أ َْي ِدي ِي ْـ َولُ ِع ُنوا بِ َما قَالُوا َب ْؿ َي َداهُ َم ْب ُسوطَتَ ِ
اء
ؽ َك ْي َ
اف ُي ْن ِف ُ
اهلل َم ْغمُولَةٌ ُغمَّ ْ
الييُ ُ َ
َ
ؼ َي َش ُ
اء إِلَى
يد َّف َكثِ ًا
ؾ ِم ْف َرٍّب َ
ير ِم ْنيُ ْـ َما أ ُْن ِز َؿ إِلَ ْي َ
َولََي ِز َ
الب ْغ َ
الع َد َاوةَ َو َ
ض َ
ؾ طُ ْغَي ًانا َو ُك ْف ًار َوأَْلقَ ْيَنا َب ْيَنيُ ُـ َ
ِ
َىا اهللُ وَي ْس َع ْو َف ِفي األ َْر ِ
ادا َواهللُ َال ُي ِح ُّر
ب
ام ِة ُكمَّ َما أ َْوقَ ُدوا َن ًا
ار لِ ْم َح ْر ِب أَ ْ
ض فَ َس ً
طفَأ َ
َي ْوِـ القَي َ
َ
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ِِ
يف]  48فقد وصفوا اهلل -سبحانو وتعالى -بالبخؿ ،وانو (امسؾ ماعنده بخال تعالى
الم ْفسد َ
ُ
49
اهلل عف قوليـ عموا كبي ار) فنقض قوليـ بقولو – سبحانوَ[ -ب ْؿ َي َداهُ َم ْب ُسوطَتَ ِ
ؽ
اف ُي ْن ِف ُ
اء] فيو الواسع الجزيؿ العطاء .ومثؿ ىذا االسموب ماجاء عمى لساف اىؿ
َك ْي َ
ؼ َي َش ُ
طَّي ْرَنا بِ ُك ْـ لَئِ ْف لَ ْـ تَْنتَيُوا لََن ْر ُج َمَّن ُك ْـ
القرية التي كذبت رسميا بقولو تعالى [ :قَالُوا إَِّنا تَ َ
ِ
ِ
ولَيمسََّّن ُكـ ِمَّنا ع َذ ٌ ِ
وف]  50فاعمنوا
َ
يـ* قَالُوا طَائ ُرُك ْـ َم َع ُك ْـ أَئ ْف ُذ ٍّك ْرتُ ْـ َب ْؿ أ َْنتُ ْـ قَ ْوٌـ ُم ْس ِرفُ َ
اب أَل ٌ
َ ََ ْ
تشاؤميـ واحتجوا مف ضمف مااحتجوا بو اف وجوه تمؾ الرسؿ ىي محؿ شؤـ ليـ فرد
الرسؿ ذلؾ المعنى عمييـ بقوليـ ((طائركـ معكـ)) أي( :مردود عميكـ)

51

او (شؤمكـ

52
ؾ َوبِ َم ْف
معكـ ) ومثمو قولو تعالى عمى لساف قوـ صالح في نبييـ [ :قَالُوا اطََّّي ْرَنا بِ َ
ِ
ِ
ؾ قَا َؿ َ ِ
وف ] 53كذلؾ نجد ىذا االسموب في المائدة
َم َع َ
طائ ُرُك ْـ ع ْن َد اهلل َب ْؿ أ َْنتُ ْـ قَ ْوٌـ تُ ْفتَُن َ
 ، 75-73االنعاـ .80

 .6وقد يرد عمى الحجة غير المدركة بما يدركو المحاجج ليفحمو  ،فتراه يرد عمى
المنكريف لبعض المغيبات بما يدركو ىؤالء ذوو العقوؿ المحدودة والنظر القصير كما
وف أَئِ َذا ِمتَْنا َو ُكَّنا تَُرًابا
نممحو في حجة انكارىـ لمبعث في قولو تعالى:
[ َو َك ُانوا َيقُولُ َ
ِ
و ِعظَ ِ
وف إِلَى
يف* لَ َم ْج ُم ُ
وع َ
يف َواآلَخ ِر َ
وف* قُ ْؿ إِ َّف األ ََّولِ َ
اؤَنا األ ََّولُ َ
اما أَئَّنا لَ َم ْب ُعوثُ َ
وف* أ ََوَآَب ُ
َ ً
54
ِميقَ ِ
ات َيوٍـ َم ْعمُ ٍ
وـ] وبعد ذلؾ اراد اف يقنع ىؤالء بما تدركو عقوليـ مقر ار المعاد ورادا
ْ
وف*أَأ َْنتُ ْـ
وف *أَفَ َأرَْيتُ ْـ َما تُ ْم ُن َ
ص ٍّدقُ َ
عمى اىؿ الشرؾ وااللحاد بقولوْ [َ :ح ُف َخمَ ْقَنا ُك ْـ َفمَ ْوَال تُ َ
ونو أَـ َن ْحف َ ِ
َف ُنَب ٍّد َؿ
الم ْو َ
يف* َعمَى أ ْ
ت َو َما َن ْح ُف بِ َم ْس ُبوِق َ
الخالقُ َ
تَ ْخمُقُ َ ُ ْ ُ
وف*َن ْح ُف قَ َّد ْرَنا َب ْيَن ُك ُـ َ
ِ ِ
وف* َولَقَ ْد َعمِ ْمتُ ُـ َّ
وف*أَفَ َأرَْيتُ ْـ َما
الن ْشأَةَ األُولَى َفمَ ْوَال تَ َذ َّك ُر َ
أ َْمثَالَ ُك ْـ َوُن ْنشَئ ُك ْـ في َما َال تَ ْعمَ ُم َ
ونوُ أ َْـ َن ْح ُف َّ
وف*إَِّنا
وف*أَأ َْنتُ ْـ تَْزَرُع َ
اما فَظَ ْمتُ ْـ تَفَ َّكيُ َ
الز ِارُع َ
تَ ْح ُرثُ َ
وف*لَ ْو َن َش ُ
اء لَ َج َع ْمَناهُ ُحطَ ً
ِ
لَم ْغرموف*ب ْؿ َن ْحف م ْحروموف*أَفَ أرَْيتُـ الم َِّ
الم ْزِف أ َْـ
ُ َُ َ َ
اء الذي تَ ْش َرُب َ
ُ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ
وف*أَأ َْنتُ ْـ أ َْن َزْلتُ ُموهُ م َف ُ
َن ْحف الم ْن ِزلُوف*لَو َن َشاء جع ْمَناه أُجاجا َفمَوَال تَ ْش ُكروف*أَفَ أرَْيتُـ َّ َّ ِ
وف*أَأ َْنتُ ْـ
ور َ
الن َار التي تُ ُ
ُ ََ ُ َ ً ْ
ُ ُ َ ْ
ُ َ َ ُ
أ َْن َشأْتُـ َشجرتَيا أَـ َن ْحف الم ْن ِش ُئوف*َن ْحف جع ْمَناىا تَ ْذ ِكرةً ومتَ ِ
ؾ
اسِـ َرٍّب َ
يف*فَ َسب ْ
ُ ََ َ
َ ََ ً
اعا ل ْم ُم ْق ِو َ
َ
ٍّح بِ ْ
ْ ََ َ ْ ُ ُ
الع ِظ ِيـ] 55فيذه االمثمة الواقعية التي تحيط باالنساف ابتداء مف نفسو وانتياء الى ماحولو
َ
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مف الموجودات آليات بينات ألولي االلباب تدؿ عمى عظمة الخالؽ واقتداره
ىذا االسموب بػ (قياس الغائب عمى الشاىد)

56

وقد سمي

وسمي ايضا بػ (قياس التمثيؿ) .57

 .7وفي بعض االحياف تراه ينكر عمى الخصوـ حجتيـ ألنتفاء عالقتيا بالواقع  .فقد
صاغ حجة المشركيف بنكرانيـ نبوة الرسوؿ الكريـ محمد – صمى اهلل عميو و الو و سمـ
 ^ ورد عمييا بقولو تعالى[ :وقَالُوا َيا أُّرَييا الَِّذي ُنٍّز َؿ َعمَ ْي ِو ٍّوف*لَ ْو َما
الذ ْك ُر إَِّن َ
ؾ لَ َم ْج ُن ٌ
َ
َ
ِ
ِِ
تَأْتِ َينا بِالم َالئِ َك ِة إِف ُك ْن َ ِ
الح ٍّ
ؽ َو َما َك ُانوا إِ ًذا
ْ
الم َالئ َكةَ إِ َّال بِ َ
ت م َف الصَّادق َ
يف* َما ُنَنٍّز ُؿ َ
َ
يف]
ُم ْن َ
ظ ِر َ

58

فارساؿ انبياء بيياة مالئكة ينافي الواقع ؛الف اهلل تعالى الينزؿ المالئكة اال

بالحؽ (بالرسالة والعذاب) 59ومثميا حجة قوـ نوح في اعتراضيـ عمى نبييـ بقولو تعالى
ِ ِ
وف*إِ ْف
ؾ َواتََّب َع َ
عمى لسانيـ [ :قَالُوا أ َُن ْؤ ِم ُف لَ َ
وف*قَا َؿ َو َما ع ْممي بِ َما َك ُانوا َي ْع َممُ َ
ؾ األ َْرَذلُ َ
60
ِ
ِ
َّ
ِ ِ
يف]
يف*إِ ْف أََنا إِ َّال َن ِذ ٌير ُمبِ ٌ
الم ْؤ ِمن َ
ح َس ُابيُ ْـ إِال َعمَى َربٍّي لَ ْو تَ ْش ُع ُر َ
وف* َو َما أََنا بطَ ِارد ُ
فاتباع األراذؿ الرسؿ ال عالقة لو بواقع الدعوة (الشأف لي اال األنذار والدعوة)  .61ومثؿ

ذلؾ نجده في االعراؼ ، 63ىود .28-26
 .8وتارة يرد عمى الخصوـ المعانديف بالقدرة عمى دحض تعجيزىـ ولكنو يؤخرىا لحكمة
ِ
ِ
ِ ِ
يعمميا ىو،ويجيميا الخصوـ كقولو تعالى َ [ :وقَالُوا لَ ْوَال ُنٍّز َؿ َعمَ ْيو َآَيةٌ م ْف َربٍّو قُ ْؿ إ َّف اهللَ
ِ
ِ
وف]  62فتعنتيـ بطمب الخوارؽ مف النبي
قَادٌر َعمَى أ ْ
َف ُيَنٍّز َؿ َآَيةً َولَك َّف أَ ْكثََرُى ْـ َال َي ْعمَ ُم َ
الكريـ اهلل قادر عميو ولكف (حكمتو تعالى تقتضي تأخير ذلؾ النو لو انزليا وفؽ

ماطمبوا ثـ لـ يؤمنوا لعاجميـ بالعقوبة)  63ومثؿ ذلؾ قوؿ المعانديف الذيف انكروا البعث
ورده عمييـ في اآليتيف  99 ،98مف سورة االسراء.
 .9وقد يتدرج مع الخصـ باالسئمة والحجج المنطقية التي اليستطيع الخصـ نكرانيا
ليمزمو الحجة عمى ابطاؿ دعواه وليخضعو لمحؽ واالعتراؼ بو كما جاء في قولو تعالى
الفحاـ المشركيف في شركيـُ [ :ق ْؿ مف يرُزقُ ُكـ ِمف الس ِ
اء واأل َْر ِ
َّم َع
ض أ َّ
َم ْف َي ْممِ ُ
َ ْ َْ ْ َ
ؾ الس ْ
َ
َّم َ
ٍّت وي ْخ ِرج المي َ ِ
ِ
ِ
الح ٍّي َو َم ْف ُي َدب ٍُّر األ َْم َر
ٍّت م َف َ
ص َار َو َم ْف ُي ْخ ِرُج َ
َواأل َْب َ
المي َ ُ ُ َ
الح َّي م َف َ
ِ
الح ُّر
الح ٍّ
ؽ إِ َّال َّ
الض َال ُؿ فَأََّنى
ؽ فَ َما َذا َب ْع َد َ
وف*فَ َذل ُك ُـ اهللُ َرُّرب ُك ُـ َ
وف اهللُ فَ ُق ْؿ أَفَ َال تَتَّقُ َ
فَ َسَيقُولُ َ
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فقدرة انزاؿ المطر وىبة السمع والبصر لمبشر والقدرة العظيمة عمى اخراج

64

الحياة مف الجمادات وموت الكائنات الحية وتدبير امور الكوف بيذا النظاـ الدقيؽ

العجيب البد اف يكوف بقدرة قادر وصنع صانع المحيص لممعاند أال اف يعترؼ بو وىذا
ما اقر بو المشركوف انفسيـ بالرغـ مف شركيـ .ومثؿ ىذه االمثمة التي تفحـ الخصوـ
والتي تمثؿ منيجا مف مناىج الجدؿ في القرآف الكريـ مانجده في  :االنعاـ  ، 46االنبياء
 .68 -51وربما اتخذ بعض الفالسفة ىذا االسموب في جدليـ مع خصوميـ فقد أثر
عف سقراط

65

انو كاف يمقي االسئمة عمى خصومو (شأف مف يطمب العمـ واالستفادة ثـ

يحمميـ الى اقواؿ الزمة اليسممونيا فيوقعيـ في التناقض ويحمميـ عمى االقرار بالجيؿ)

66

 .10وقد جاء في رد الرسؿ عمى بعض حجج المشركيف التعجيزية التي طمبوىا منيـ
مايدؿ عمى اف االنبياء بشر اليميزىـ ـ ف غيرىـ سوى التكميؼ الذي أوكؿ الييـ مف اهلل
وىو

سبحانو وتعالى ليداية ابناء جنسيـ لعبادة الخالؽ وتطبيؽ اوامره واجتناب نواىيو
ِ
ب َوَال
َعمَ ُـ َ
مانسميو بالواقعية كقولو تعالى ُ [ :ق ْؿ َال أَقُو ُؿ لَ ُك ْـ ِع ْن ِدي َخ َزائِ ُف اهلل َوَال أ ْ
الغ ْي َ
َعمى والب ِ
ص ُير أَفَ َال
أَقُو ُؿ لَ ُك ْـ إٍِّني َممَ ٌ
وحى إِلَ َّي قُ ْؿ َى ْؿ َي ْستَِوي األ ْ َ َ َ
ؾ إِ ْف أَتَّبِعُ إِ َّال َما ُي َ
67
ؾ َحتَّى تَ ْف ُج َر لََنا ِم َف
وف ] ومثميا مانجده في قولو تعالى َ [ :وقَالُوا لَ ْف ُن ْؤ ِم َف لَ َ
تَتَفَ َّك ُر َ
ِ ِ ٍ ِ ٍ
األ َْر ِ
ير أ َْو
ٍّر األ َْنيَ َار ِخ َاللَيَا تَ ْف ِج ًا
وف لَ َ
ض َي ْن ُب ً
وعا* أ َْو تَ ُك َ
ؾ َجَّنةٌ م ْف َنخيؿ َوعَنب فَتُفَج َ
ِ ِ ِ
ِ
ت ِم ْف
تُ ْس ِق َ
الم َالئِ َك ِة قَبِ ً
وف لَ َ
ؾ َب ْي ٌ
اء َك َما َزَع ْم َ
يال* أ َْو َي ُك َ
َّم َ
ت َعمَ ْيَنا ك َسفًا أ َْو تَأْت َي باهلل َو َ
ط الس َ
ِ
ؼ أَو تَرقَى ِفي السَّم ِ
ٍ
اف َربٍّي
اء َولَ ْف ُن ْؤ ِم َف لِ ُرِقٍّي َ
ؾ َحتَّى تَُنٍّز َؿ َعمَ ْيَنا كتَ ًابا َن ْق َرُؤهُ ُق ْؿ ُس ْب َح َ
ُز ْخ ُر ْ ْ
َ
ت إِ َّال َب َش ًار َر ُسوًال ]( 68ولو عمـ اهلل منيـ انيـ يسألوف ذلؾ استرشادا الجيبوا اليو
َى ْؿ ُك ْن ُ
،ولكف عمـ انيـ انما يطمبوف ذلؾ كف ار وعنادا) ( 69والرسالة التقتضي اال حمؿ ماحممو
اهلل)

70

وىذا واقع كؿ االنبياء المرسميف عمييـ الصالة والسالـ  .ومثميا ايضا ماورد في

االنعاـ . 58-57
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 .11وقد تكوف بعض حجج رسؿ اهلل افعاال لدحض خصوميـ كما نجدىا في قصة
موسى –عميو السالـ -عندما اعمف اماـ فرعوف وممئو انو رسوؿ رب العالميف فاستخؼ
ؾ ِم َف
َج َعمََّن َ
ت إِلَيًا َغ ْي ِري َأل ْ
فرعوف بو فقاؿ تعالى عمى لساف فرعوف[ :قَا َؿ لَئِ ِف اتَّ َخ ْذ َ
ِِ
ْت بِ ِو إِف ُك ْن َ ِ
يف*قَا َؿ فَأ ِ
ِ
ؾ بِ َشي ٍء ُمبِ ٍ
يف*فَأَْلقَى
ْ
ت م َف الصَّادق َ
الم ْس ُجونِ َ
َ
يف*قَا َؿ أ ََولَ ْو ج ْئتُ َ ْ
71
ع ي َده فَِ َذا ِىي ب ْيض ِ ِ
يف] قيؿ اف بياضيا كاف
اف ُمبِ ٌ
صاهُ فَِ َذا ِى َي ثُ ْعَب ٌ
اء ل َّمناظ ِر َ
يف* َوَن َز َ َ ُ
َ َ َ ُ
َع َ

(يغمب ضوء الشمس) 72فاتيمو بالسحر ،وحشد كؿ مالديو مف سحرة ليدحض حجتو
فقاؿ تعالى[ :قَا َؿ لَيـ موسى أَْلقُوا ما أ َْنتُـ م ْمقُوف*فَأَْلقَوا ِحبالَيـ و ِع ِ
صَّييُ ْـ َوقَالُوا بِ ِع َّزِة
َ ْ ُ َ
ُْ ُ َ
ْ َ ُْ َ
ِ
ِ
ِفرعوف إَِّنا لََن ْحف َ ِ
صاهُ فَِ َذا ِى َي تَْمقَ ُ
َّح َرةُ
وف*فَأُْلق َي الس َ
ؼ َما َيأْف ُك َ
الغال ُب َ
ُ
ْ َْ َ
وسى َع َ
وف*فَأَْلقَى ُم َ
ِ
ِ
يف*قَالُوا َآ َمَّنا بِ َر ٍّ
يف]  73وىذا يناسب مااشتير بو قوـ فرعوف في زمانو مف
العالَم َ
َسا ِجد َ
ب َ
كثرة السحر وبموغيـ الذروة فيو فاراد اهلل سبحانو وتعالى اف يدحض الخصوـ وينصر

الرسؿ ،وكذلؾ جاءت معجزات االنبياء بما يناسب ماعرؼ بو اقواميـ ،فجاءت معجزة
نبي اهلل عيسى  -عميو السالـ عمى سبيؿ المثاؿ -بما عجز عنو االطباء في زمانو عمى
الرغـ مما اشتيروا بو فكاف يخمؽ مف الطيف طيو ار باذف اهلل،ويشفي المصابيف بالعمى
والبرص  -باعتبارىا امراضا مستعصية في ذلؾ الزمف -ويحيي الموتى باذف اهلل

. 74

وكؿ تمؾ الحجج أيده اهلل بيا ليثبت الحؽ ويفحـ الخصوـ ويبطؿ دعواىـ .ومثؿ ماورد
مف آيات مانجده في األعراؼ ، 104االسراء .102-101
( .12وجاء فيو مجاراة الخصـ وىو اف تسمـ لو ببعض مقدماتو اشارة الى انيا التنتج
مايريد وانيا تساعد عمى ماتريد انت) 75وقد يسمى بػ (التسميـ الجدلي لمخصوـ)
ت رسمُيـ أ َِفي ِ
اط ِر الس ِ
ؾ فَ ِ
اهلل َش ٌّ
ات واأل َْر ِ
ض َي ْد ُعو ُك ْـ لَِي ْغ ِف َر لَ ُك ْـ ِم ْف
تعالى [ :قَالَ ْ ُ ُ ُ ْ
َ
َّم َاو َ
اف
َج ٍؿ ُم َس ًّمى قَالُوا إِ ْف أ َْنتُ ْـ إِ َّال َب َشٌر ِم ْثمَُنا تُِر ُ
ص ُّرد َ
وف أ ْ
ُذ ُنوبِ ُك ْـ َوُي َؤ ٍّخ َرُك ْـ إِلَى أ َ
ونا َع َّما َك َ
يد َ
َف تَ ُ
اف ُمبِ ٍ
ونا بِ ُس ْمطَ ٍ
ت لَيُ ْـ ُر ُسمُيُ ْـ ِإ ْف َن ْح ُف ِإ َّال َب َشٌر ِم ْثمُ ُك ْـ َولَ ِك َّف اهللَ َي ُم ُّرف
يف*قَالَ ْ
اؤَنا فَأْتُ َ
َي ْع ُب ُد َآَب ُ
اهلل وعمَى ِ
اف إِ َّال بِِ ْذ ِف ِ
عمَى مف ي َش ِ ِ ِ ِ
َف َنأْتَِي ُك ْـ بِ ُس ْمطَ ٍ
اهلل َف ْمَيتََو َّك ِؿ
اف لََنا أ ْ
ََ
اء م ْف عَباده َو َما َك َ
َ َْ َ ُ
76

وف]
الم ْؤ ِم ُن َ
ُ

77

كقولو

فيـ بعد اف شكوا بوحدانية اهلل سبحانو احتجوا عمى بشرية رسميـ ،فسمـ
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ليـ الرسؿ بالبشرية النيا التنتج نبوة او رسالة بؿ ىي عمى العكس شرط فييا فمـ يرسؿ
ؾ
اهلل رسوال اال كاف مف البشر .ومثميا مانجده في قولو تعالى َ [:وقَالُوا لَ ْوَال أ ُْن ِز َؿ َعمَ ْي ِو َممَ ٌ
ِ
وف* َولَ ْو َج َع ْمَناهُ َممَ ًكا لَ َج َع ْمَناهُ َر ُج ًال َولَمََب ْسَنا َعمَ ْي ِي ْـ
َولَ ْو أ َْن َزْلَنا َممَ ًكا لَقُض َي األ َْم ُر ثَُّـ َال ُي ْنظَ ُر َ
وف] 78فتراه سبحانو وتعالى ىنا يجاري الخصـ ويفترض عمى لساف الرسؿ التسميـ
َما َي ْمبِ ُس َ
بحجة الخصوـ المعانديف ويقرر انو لو (بعث الى البشر رسوال ممكيا لكاف عمى (ىيئة)
الرجؿ ليمكنيـ مخاطبتو واالنتفاع باالخذ منو ،ولو كاف كذلؾ اللتبس عمييـ االمر كما
ىـ يمبسوف عمى انفسيـ قبوؿ رسالة البشري)

79

وىذا االحتجاج عمييـ (بأف الذي طمبوه

اليزيدىـ بيانا بؿ يكوف االمر في ذلؾ عمى ماىـ عميو مف الحيرة ) 80ومثؿ ذلؾ ماورد
في سورة التوبة . 61
 .13واستعمؿ القراف الكريـ اسموب ( قياس االولى )

81

فجاء بحجة اقوى مف حجة

الخصـ لدحضو فاعادة الخمؽ مثال اىوف مف بدئو وخمؽ السماوات واالرض بما فييا
]أَ َولَ ْـ َي َر
حتما اكبر مف خمؽ الناس ردا عمى مف انكر البعث كما في قولو تعالى:
ِ
اا ْنساف أََّنا َخمَ ْقَناه ِمف ُن ْ ٍ
ب لََنا َمثَ ًال َوَن ِس َي َخ ْمقَوُ قَا َؿ َم ْف
يـ ُمبِ ٌ
ُ ْ
ض َر َ
يف* َو َ
ِ َ ُ
طفَة فَِ َذا ُى َو َخص ٌ
العظَاـ و ِىي رِميـ*قُ ْؿ ي ْحيِييا الَِّذي أ َْن َشأَىا أ ََّو َؿ م َّرٍة وىو بِ ُك ٍّؿ َخ ْم ٍ ِ
ي ْحيِي ِ
يـ*الَِّذي
َ
ُ
ؽ َعم ٌ
َ َ َ َ ٌ
ُ َ
َ َ َُ
ؽ السَّماو ِ
َِّ
ِ
َجع َؿ لَ ُكـ ِم َف َّ
ات
ض ِر َن ًا
الش َج ِر األ ْ
َخ َ
ار فَِ َذا أ َْنتُ ْـ م ْنوُ تُوِق ُد َ
َ
ْ
وف*أ ََولَ ْي َس الذي َخمَ َ َ َ
82
ؽ ِ
ِ
ؽ ِمثْمَيـ َبمَى و ُىو َ َّ
ففي ىذه االيات دليؿ
يـ]
ض بِقَاد ٍر َعمَى أ ْ
َواأل َْر َ
الخال ُ َ
َف َي ْخمُ َ ُ ْ
العم ُ
َ َ
عمى اف اثبات حكـ الشيء بناء عمى ثبوتو لنظيره يكوف اكثر تحققا ويس ار (ألف مف خمؽ
الشيء يكوف قاد ار عمى خمؽ مثمو او اقؿ منو)

83وقد خمط الدكتور احمد الطعاف في

تسمية االسموب الذي جاء عميو الجدؿ القراني في ىذه االيات  ،فقد سماىا قياس االولى
كما سماىا قياس الغائب عمى الشاىد

،84ونرى التسمية االولى اكثر مالءمة.ومثميا

مانجده في سورة الجاثية اآليات . 26-24
 .14وقد يستعمؿ القراف الكريـ اسموب التيديد بالعاقبة السيئة التي يؤوؿ الييا جدؿ
الخصوـ بعد اف كتب عمييـ الضاللة ؛ليكونوا عبرة لمف بعدىـ كما في قولو تعالى :
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[وقَالُوا إِ ْف ِىي إِ َّال َحَياتَُنا ُّر
يف* َولَ ْو تََرى ِإ ْذ ُوِقفُوا َعمَى َرٍّب ِي ْـ قَا َؿ أَلَ ْي َس
الد ْنَيا َو َما َن ْح ُف بِ َم ْب ُعوثِ َ
َ
َ
85
الح ٍّ
وقد (عنوا بذلؾ انو
وف]
الع َذ َ
َى َذا بِ َ
اب بِ َما ُك ْنتُ ْـ تَ ْكفُُر َ
ؽ قَالُوا َبمَى َوَربٍَّنا قَا َؿ فَ ُذوقُوا َ
الحياة لنا في االخرة)

86

فانكروا البعث فيددىـ بالمصير المحتوـ الذي سيؤلوف اليو

ومثميا مانجده في سورة االنعاـ . 124
 .15كما يالحظ انو قد يستعمؿ الميف في القوؿ وسوؽ الحجج عمى لساف الرسؿ ضد
ودا قَا َؿ َيا
اى ْـ ُى ً
المكابريف والمعانديف مف الخصوـ كما في قولو تعالى َ [ :وِالَى َع ٍاد أ َ
َخ ُ
َِّ
ِ ٍ
ؾ
يف َكفَ ُروا ِم ْف قَ ْو ِم ِو إَِّنا لََن َار َ
قَ ْوِـ ْ
الم ََلُ الذ َ
اع ُب ُدوا اهللَ َما لَ ُك ْـ م ْف إِلَو َغ ْي ُرهُ أَفَ َال تَتَّقُ َ
وف*قَا َؿ َ
ِ
ِفي سفَاى ٍة وِاَّنا لََنظُُّرن َ ِ
اىةٌ َولَ ِكٍّني َر ُسو ٌؿ ِم ْف َر ٍّ
ب
يف*قَا َؿ َيا قَ ْوِـ لَ ْي َس بِي َسفَ َ
ؾ م َف ال َكاذبِ َ
َ َ َ
اص ٌح أ ِ
العالَ ِميف*أُبمٍّ ُغ ُكـ ِرس َاال ِت ربٍّي وأََنا لَ ُكـ َن ِ
اء ُك ْـ ِذ ْكٌر ِم ْف َرٍّب ُك ْـ
َم ٌ
يف*أ ََو َع ِج ْبتُ ْـ أ ْ
َف َج َ
َ َ َ ْ َ
ْ
َ َ
ٍ ِ ِ ِ
الخ ْم ِ
ؽ
اء ِم ْف َب ْع ِد قَ ْوِـ ُنو ٍح َوَز َاد ُك ْـ ِفي َ
َعمَى َر ُجؿ م ْن ُك ْـ ل ُي ْنذ َرُك ْـ َوا ْذ ُك ُروا إِ ْذ َج َعمَ ُك ْـ ُخمَفَ َ
بسطَةً فَا ْذ ُكروا َآ َالء ِ
اهلل لَ َعمَّ ُك ْـ تُْفمِ ُحوف]  87فدعا ىود قومو لعبادة اهلل وجوبو بالتكذيب
َْ
َ
ُ
والتسفيو فانكرىما عف نفسو وتواضع في رده ولـ يرد عمييـ بمنطقيـ نفسو فحكـ عقمو
وأشفؽ عمييـ عميـ يستجيبوف لو وينجوف مف عقاب اهلل و(ىذا تعميـ مف اهلل تعالى باف
اليقابؿ السفياء بالكالـ القبيح ولكف يقتصر االنساف عمى نفي ما اضيؼ اليو) 88وىذا
ِ
ت فَظًّا
ت لَيُ ْـ َولَ ْو ُك ْن َ
ماحرص عميو سائر الرسؿ .قاؿ تعالى [ :فَبِ َما َر ْح َم ٍة ِم َف اهلل لِ ْن َ
الق ْم ِب َال ْنفَ ُّر
ت
ضوا ِم ْف َح ْولِ َ
َغمِيظَ َ
اع ُ
ؾ فَ ْ
استَ ْغ ِف ْر لَيُ ْـ َو َش ِاوْرُى ْـ ِفي األ َْم ِر فَِ َذا َع َزْم َ
ؼ َع ْنيُ ْـ َو ْ
فَتَو َّك ْؿ عمَى ِ
ِ
اهلل إِ َّف اهللَ ُي ِح ُّر
يف]  . 89ومثؿ ماورد في سورة االعراؼ نجده في
َ
المتََو ٍّكم َ
ب ُ
َ
سورة ىود .31
 .16وقد تستند حجج القرآف في رد الخصوـ عمى االدلة التاريخية التي التقبؿ ردا
اج ِ ِ ِ
الكتَ ِ ِ
َى َؿ ِ
يـ َو َما
والمجادلة في افحاميـ ففي قولو تعالى َ[ :يا أ ْ
اب ل َـ تُ َح ُّر َ
وف في إ ْب َراى َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َّ ِ
أ ُْن ِزلَ ِت التَّوراةُ و ِ
يما لَ ُك ْـ بِ ِو ِع ْم ٌـ
وف* َىا أ َْنتُ ْـ َى ُؤَالء َح َ
اا ْن ِجي ُؿ إِال م ْف َب ْعده أَفَ َال تَ ْعقمُ َ
اج ْجتُ ْـ ف َ
َْ َ
اجوف ِفيما لَ ْيس لَ ُكـ بِ ِو ِع ْمـ واهلل يعمَـ وأ َْنتُـ َال تَعمَموف*ما َك ِ ِ
ِ
يـ َييُوِدًّيا َوَال
ْ ُ َ َ َ
ٌ َ ُ َْ ُ َ ْ
َفم َـ تُ َح ُّر َ َ َ ْ
اف إ ْب َراى ُ
ِ
َنصرانًِّيا ولَ ِكف َكاف حنِيفًا مسمِما وما َك ِ
يف]  90ردا عمى الييود والنصارى أي
َْ َ ْ َ َ
الم ْش ِرك َ
ُ ْ ً ََ َ
اف م َف ُ
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(كيؼ تدعوف اييا الييود انو كاف ييوديا وقد كاف زمنو قبؿ أف ينزؿ اهلل التوراة عمى
موسى؟ وكيؼ تدعوف أييا النصارى انو كاف نصرانيا وانما حدثت النصرانية بعد زمنو
بدىر؟)  91وىذا مااليقبمو المنطؽ التاريخي العممي .ومثمو رده عمى مشركي العرب في
ِ َِّ
ادتُيُ ْـ
اد َّ
ب َشيَ َ
يف ُى ْـ ِعَب ُ
الر ْح َم ِف إَِناثًا أَ َش ِي ُدوا َخ ْمقَيُ ْـ َستُ ْكتَ ُ
الم َالئ َكةَ الذ َ
قولو تعالىَ [ :و َج َعمُوا َ
وف]  92فالمنطؽ التاريخي يقوؿ اف المالئكة الذيف ىـ عباد اهلل خمقوا قبؿ اف يخمؽ
َوُي ْسأَلُ َ
آدـ  -كما دلت عمى ذلؾ اآليات

93

االدعاء( ،والعمـ انما يتـ بالحس)

94

فمـ يشاىد بنو آدـ خمقيـ كي يدعي المشركوف ىذا

 .17وقد يرشد الى معايشة الخصـ والنزوؿ الى مستواه الطالعو عمى الصواب بعد اف
ؾ ُن ِري
تتضح لو عيوب دعواه ،واص ارره عمى الباطؿ كما جاء في قولو تعالى َ [ :و َك َذِل َ
ِ
ض ولِي ُك ِ
وت الس ِ
ِ ِ
يف* َفمَ َّما َج َّف َعمَ ْي ِو المَّْي ُؿ َأرَى َك ْو َكًبا
يـ َممَ ُك َ
الموِقن َ
َّم َاوات َواأل َْر ِ َ َ َ
وف م َف ُ
َ
إ ْب َراى َ
ُح ُّر ِ ِ
قَا َؿ ى َذا ربٍّي َفمَ َّما أَ َف َؿ قَا َؿ َال أ ِ
يف* َفمَ َّما َأرَى القَ َم َر َب ِازًغا قَا َؿ َى َذا َربٍّي َفمَ َّما أَ َف َؿ
ب اآلَفم َ
َ َ
ِِ
ِ
ون َّف ِمف القَوِـ َّ ٍّ
يف* َفمَ َّما أرَى َّ
الش ْم َس َب ِازَغةً قَا َؿ َى َذا َربٍّي
الضال َ
َ
قَا َؿ لَئ ْف لَ ْـ َي ْيدني َربٍّي َألَ ُك َ َ ْ
ت قَا َؿ يا قَوِـ إٍِّني ب ِر ِ
ت َو ْج ِي َي لِمَِّذي فَطَ َر
َى َذا أَ ْكَب ُر َفمَ َّما أَ َفمَ ْ
وف* إٍِّني َو َّج ْي ُ
يء م َّما تُ ْش ِرُك َ
َ ٌ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
الس ِ
يف]  . 95فاف (ابراىيـ عميو الصالة والسالـ
َّم َاوات َواأل َْر َ
الم ْش ِرك َ
ض َحنيفًا َو َما أََنا م َف ُ
َ

كاف في ىذا المقاـ مناظ ار لقومو  ...وبيف في ىذا المقاـ خطأىـ وضالليـ في عبادة
اليياكؿ وىي الكواكب السيارة السبعة)

96

فيي مسيرة التستحؽ اسـ آلية فال تصمح

لمعبادة وىذه االيات البينات (داللة عمى حدوث االجساـ واثبات الصانع وانما استدؿ
ابراىيـ باالفوؿ عمى حدوثيا الف حركتيا باالفوؿ اظير ومف الشبية ابعد واذا جازت
عمييا الحركة والسكوف فالبد اف تكوف مخموقة محدثة فاذا كانت محدثة فالبد ليا مف
محدث والمحدث البد اف يكوف قاد ار ليصح منو االحداث) .97
 .18وقد يتبع اسموب المقارنة بيف مايدعيو الخصوـ وبيف الحجج المنطقية التي تفحميـ
[قُ ْؿ َى ْؿ ِم ْف
ليسمموا بيا بعد أف يوازنوا بيف الحؽ والباطؿ كما جاء في قولو تعالى :
وف* ُق ْؿ َى ْؿ ِم ْف
ؽ ثَُّـ ُي ِع ُ
الخ ْم َ
ؽ ثَُّـ ُي ِع ُ
الخ ْم َ
يدهُ ُق ِؿ اهللُ َي ْب َدأُ َ
ُش َرَكائِ ُك ْـ َم ْف َي ْب َدأُ َ
يدهُ فَأََّنى تُ ْؤفَ ُك َ
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ِ
ِ
ِ
َح ُّر
الح ٍّ
ؽ ُق ِؿ اهللُ َي ْي ِدي ِل ْم َح ٍّ
الح ٍّ
َف ُيتََّب َع
ؽ أْ
ؽ أَ
ؽ أَفَ َم ْف َي ْيدي إِلَى َ
ُش َرَكائ ُك ْـ َم ْف َي ْيدي إِلَى َ
وف]  98وبيذا فقد بيف اهلل سبحانو وتعالى
أ َّ
َف ُي ْي َدى فَ َما لَ ُك ْـ َك ْي َ
َم ْف َال َي ِي ٍّدي إِ َّال أ ْ
ؼ تَ ْح ُك ُم َ

(جيميـ وقمة تمييزىـ في تسويتيـ مف اليعمـ واليقدر باهلل القادر والعالـ) .99

 .19وتارة يوجو خصمو الى تفعيؿ عقمو ليتدبر حجة اهلل البالغة فيتدرج معو في
المسممات التي اف تدبرىا الخصـ قادتو الى التسميـ بالحجة التي ارادىا منو سبحانو .
ِ
ِ
كما نالحظ ذلؾ في قولو تعالى َ[ :يا أُّرَييَا َّ
الب ْع ِث فَِ َّنا َخمَ ْقَنا ُك ْـ
اس إِ ْف ُك ْنتُ ْـ في َرْي ٍب م َف َ
الن ُ
َّ ٍ ِ
طفَ ٍة ثَُّـ ِمف عمَقَ ٍة ثَُّـ ِمف م ْ ٍ َّ ٍ
ِم ْف تُر ٍ
ٍّف لَ ُك ْـ َوُن ِق ُّرر ِفي
اب ثَُّـ ِم ْف ُن ْ
ْ َ
ض َغة ُم َخمقَة َو َغ ْي ِر ُم َخمقَة ل ُنَبي َ
َ
ْ ُ
ِ
َج ٍؿ ُم َس ًّمى ثَُّـ ُن ْخ ِر ُج ُك ْـ ِط ْف ًال ثَُّـ لِتَْبمُ ُغوا أَ ُش َّد ُك ْـ َو ِم ْن ُك ْـ َم ْف ُيتََوفَّى
اء إِلَى أ َ
األ َْر َحاـ َما َن َش ُ
و ِم ْن ُكـ مف يرُّرد إِلَى أَرَذ ِؿ العم ِر لِ َك ْي َال يعمَـ ِمف بع ِد ِع ْمٍـ َش ْيًئا وتَرى األَرض ى ِ
ام َدةً فَِ َذا
ْ َ َ
َْ َ ْ َْ
ْ
ََ
َ ْ َ ْ َُ
ُُ
الح ُّر
ؾ بِأ َّ
ت ِم ْف ُك ٍّؿ َزْو ٍج َب ِي ٍ
يج* َذلِ َ
ت َوأ َْنَبتَ ْ
ت َوَرَب ْ
اىتََّز ْ
اء ْ
ؽ َوأََّنوُ
َف اهللَ ُى َو َ
الم َ
أ َْن َزْلَنا َعمَ ْييَا َ
ِ
ِ
ب ِفييَا َوأ َّ
الم ْوتَى َوأََّنوُ َعمَى ُك ٍّؿ َشي ٍء قَ ِد ٌير* َوأ َّ
ث َم ْف
َف اهللَ َي ْب َع ُ
َّاعةَ َآتَيةٌ َال َرْي َ
َف الس َ
ُي ْحيي َ
ْ
ِفي القُُب ِ
ور]  100فيذا دليؿ عقمي عمى قدرتو سبحانو وتعالى عمى المعاد بما يدرؾ مف
ابتداعو الخمؽ فمف فعؿ عقمو قميال ادرؾ اف اهلل سبحانو وتعالى وحده (الذي [يحؽ ] لو
العبادة دوف غيره) 101او وحده الذي يستحؽ صفات التعظيـ.
 .20وقد ورد في القرآف (االنتقاؿ  :وىو اف تنتقؿ بالخصـ الى استدالؿ غير الذي كنت
معو فيو لعدـ فيمو وجو الداللة منو)  102كقولو تعالى [ :أَلَـ تَر إِلَى الَِّذي ح َّ ِ ِ
يـ
َ
ْ َ
اج إ ْب َراى َ
ُحيِي وأ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َف َآتَاهُ اهلل الم ْم َ ِ
يت
ُم ُ
ٍّي الَِّذي ُي ْحيِي َوُي ِم ُ
في َربٍّو أ ْ
ُ ُ
ؾ إ ْذ قَا َؿ إ ْب َراى ُ
يت قَا َؿ أََنا أ ْ َ
يـ َرب َ
ْت بِيا ِمف الم ْغ ِر ِب فَب ِي َ َِّ
س ِمف الم ْش ِر ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ َّ
اى ِ
ُ
ت الذي َكفَ َر َواهللُ
ؽ فَأ َ َ َ
يـ فَ َّف اهللَ َيأْتي بالش ْم ِ َ َ
قَا َؿ إ ْب َر ُ
َّ ِ ِ
ِ
يف] 103طمب النمرود مف ابراىيـ دليال عمى وجود الرب الذي يدعو
َال َي ْيدي القَ ْوَـ الظالم َ
اليو فقاؿ لو  :ربي الذي يحيي ويميت أي ( :حدوث ىذه االشياء المشاىدة بعد عدميا

،وعدميا بعد وجودىا)

104

فعند ذلؾ قاؿ النمرود  :أنا أحيي وأميت .وذلؾ أف (أوتي

بالرجميف استحقا القتؿ فأمر بقتؿ احدىما فيقتؿ،وأمر بالعفو عف اآلخر فاليقتؿ)

105

ففيـ

النمرود معنى االحياء واالماتة كذلؾ أو فعؿ ذلؾ عنادا ومكابرة ،فانتقؿ ابراىيـ الخميؿ-
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عميو السالـ -بخصمو الى حجة اخرى السبيؿ النكارىا ،وىي اف الذي يحيي ويميت
يأتي بالشمس مف المشرؽ فاف كنت كذلؾ فآت بيا مف المغرب فاخرس  ،وقامت الحجة
عميو .
 .21وجاءت فيو طريقة القسمة

106

او (التقسيـ والسبر  :وذلؾ أف تقسـ ماىو محؿ

جدؿ الى منتيى اقسامو وتسبر كؿ قسـ بما ينفي عنو مايريد الخصـ )

107

كقولو تعالى

يرد عمى المشركيف تحريميـ ذكور االنعاـ تارة ،واناثيا تارة أخرى السباب تعارفوا عمييا
ْف اثَْن ْي ِف و ِمف المع ِز اثَْن ْي ِف ُق ْؿ َآ َّ
الضأ ِ
اج ِم َف َّ
لذ َك َرْي ِف َح َّرَـ أَِـ
في قولو تعالى [ :ثَ َمانَِيةَ أ َْزَو ٍ
َ َ َْ
ت عمَ ْي ِو أَرحاـ األ ُْنثَي ْي ِف َنب ٍُّئونِي بِ ِع ْمٍـ إِف ُك ْنتُـ ِ ِ
يف*و ِم َف ِ
اابِ ِؿ اثَْن ْي ِف
األ ُْنثََي ْي ِف أ َّ
َ
ْ ْ َ
َما ا ْشتَ َممَ ْ َ ْ َ ُ
صادق َ َ
ِ
و ِمف البقَ ِر اثَْن ْي ِف ُق ْؿ َآ َّ
اـ األ ُْنثََي ْي ِف أ َْـ ُك ْنتُ ْـ
لذ َك َرْي ِف َح َّرَـ أَِـ األ ُْنثََي ْي ِف أ َّ
َما ا ْشتَ َممَ ْ
َ َ َ
ت َعمَ ْيو أ َْر َح ُ
ظمَـ ِم َّم ِف ا ْفتَرى عمَى ِ
اهلل َك ِذبا لِي ِ
ِ
ُشي َد َ ِ
ض َّؿ َّ
اس بِ َغ ْي ِر ِع ْمٍـ
ً ُ
َ َ
الن َ
َ
اء إ ْذ َوصَّا ُك ُـ اهللُ بيَ َذا فَ َم ْف أَ ْ ُ
108
َّ ِ ِ
ِ
فياتاف اآليتاف تنفياف اسباب التحريـ التي ابتدعيا
يف]
إِ َّف اهللَ َال َي ْيدي القَ ْوَـ الظالم َ
المشركوف أو غيرىا مف االسباب  ،فالىو راجع لمذكورة وال لالنوثة وال ألييما معا ،ولـ

يأت بو رسوؿ قط  ،ولـ يوح اهلل سبحانو وتعالى ألحد

منيـ بيذا فيشيدوا أنيا وصية اهلل

الييـ (فمف االفتراء عمى اهلل تحريـ مالـ يحرمو) .109
 .22وفي احياف اخرى نراه يحاوؿ اتقاء حجة الخصـ التعجيزية قبؿ دحضيا والتحذير
ِ
يسى ْاب َف َم ْرَي َـ َى ْؿ
مف عاقبة العناد والمكابرة بعدىا كقولو تعالى [ :إِ ْذ قَا َؿ َ
الح َو ِارُّري َ
وف َيا ع َ
ِ
ؾ أَف يَنٍّز َؿ عمَ ْيَنا مائِ َدةً ِمف الس ِ
ِ
َف
يف*قَالُوا ُن ِر ُ
يد أ ْ
َي ْستَطيعُ َرُّرب َ ْ ُ
َّماء قَا َؿ اتَّقُوا اهللَ إِ ْف ُك ْنتُ ْـ ُم ْؤ ِمن َ
َ
َ
َ َ
ِ
طمئِ َّف ُقمُوبَنا وَنعمَـ أَف قَ ْد ص َد ْقتََنا وَن ُكوف عمَ ْييا ِمف َّ ِ ِ
ِ
يسى
ُ َ َْ ْ
الشاىد َ
َ َ َ َ َ
يف*قَا َؿ ع َ
َ
َن ْأ ُك َؿ م ْنيَا َوتَ ْ َ
ْابف مريـ المي َّـ رَّبَنا أ َْن ِز ْؿ عمَ ْيَنا مائِ َدةً ِمف الس ِ
ؾ
يدا ِأل ََّولَِنا َوَآ ِخ ِرَنا َوَآَيةً ِم ْن َ
وف لََنا ِع ً
َّماء تَ ُك ُ
َ
ُ َ ْ ََ ُ َ
َ
َ َ
ِ
ت َخ ُير َّ
َو ْارُزْقَنا َوأ َْن َ
ُع ٍّذ ُبوُ
يف*قَا َؿ اهللُ إٍِّني ُمَنٍّزلُيَا َعمَ ْي ُك ْـ فَ َم ْف َي ْكفُ ْر َب ْع ُد م ْن ُك ْـ فٍَِّني أ َ
الر ِازِق َ
ِ
ِ
يف]  110فتراه حاوؿ معيـ اف يتركوا االمر ويتقوا اهلل في
ُع ٍّذ ُبوُ أ َ
َع َذ ًابا َال أ َ
العالَم َ
َح ًدا م َف َ

طمبيـ المعجزة ،ولما وجدىـ مصريف عمييا دعا ربو  ،فاستجاب لو ،ثـ حذرىـ مف عاقبة

الكفر بعد تحققيا ففي االيات (وعد باالنزاؿ مرة بعد اخرى ،مع تيديد باشد العذاب
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وافضعو؛ اذا كفروا بعد انزاليا)111 ،فيقاؿ انو مسخ الكافريف والجاحديف بيا بعد نزوليا
قردة وخنازير .
ىكذا وجدنا اساليب الجدؿ في القراف الكريـ ذات مسالؾ متعددة تأخذ بااللباب
ومجامع القموب تؤثر في النفوس ايما تأثير فتوقف انو يعمو عمى اساليب المخموقيف؛
وىذا مادعا عتاة المشركيف مف العرب اف يتيموه بالسحر وبكالـ الكينة او بالشعر ،113
ولكنيـ في داخؿ انفسيـ يقروف باعجازه  ،وقمما اعترفوا بيذه الحقيقة  ،فعندما سمع
عتبة بف ربيعة العبشمي اوائؿ سورة فصمت مف رسوؿ اهلل اثناء جدالو معو ناشده الرحـ
اف يكؼ عف التالوة  ،فمما رجع عتبة ،سألوه  ،فقاؿ ( :واهلل لقد سمعت قوال ماسمعت
مثمو قط  ،واهلل ماىو بالشعر والبالكيانة وال بالسحر)

114

 ،والمعنى نفسو يتكرر مع

الوليد بف المغيرة عند سماعو ايات منو قائال( :واهلل لقد سمعت مف محمد كالما ماىو
مف كالـ االنس وال مف كالـ الجف  ،واف لو لحالوة واف عميو لطالوة واف اعاله لمثمر ،
واف اسفمو لمغدؽ ،وانو يعمو ومايعمى )  .115فمف امف بو اىتدى ومف اخذتو العزة باالثـ
حؽ عميو العذاب  .قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو والو وسمـ (( :مابقي في النار اال مف
حبسو القراف ووجب عميو الخمود)) 116فكممات القراف نفسيا كانت سببا في ىداية الذيف
شرح اهلل صدورىـ لالسالـ كما حدث لوفد نصارى نجراف
صحيحو عف محمد بف جبير بف مطعـ

 ،117ومارواه البخاري في

 -118رضي اهلل عنو -عند سماعو ايات مف

رسوؿ اهلل كاف يق أر بيا في صالة المغرب والتي كانت سببا في دخولو االسالـ ووقوره
في قمبو.
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الخاتم ـة
القرآف الكريـ معجزة اهلل الخالدة التي أيد بيا نبيو االكرـ محمدا – صمى اهلل عميو
وآلو وسمـ  -وأساليب الجدؿ المتعددة التي وردت فيو واحدة مف مفردات اعجاز نظمو ،
فقد جاءت معاني آيات الجدؿ لمحاججة المشركيف في شركيـ  ،ومجادلة الكافريف مف
الييود والنصارى في افتراءاتيـ عمى اهلل كذبا ؛ بتحريفيـ الكتب السماوية المنزلة عمى
انبيائيـ ،وبتكذيبيـ نبوة خاتـ النبييف محمد -

صمى اهلل عميو وآلو وسمـ  -ودحضيـ

بالحجج المنطقية وكشؼ زيؼ ادعاءاتيـ ونواياىـ الخبيثة  ،فضال عف آيات الجدؿ التي
وردت عمى لساف انبياء اهلل لمحاججة أقواميـ بعد أف القوا االنكار لرساالتيـ وجوبيوا
بالعناد والمكابرة  ،كما جاءت آيات الجدؿ في حقيقة االنساف أمخير ىو أـ مسير؟.
وفي ىذا الكـ اليائؿ مف اآليات تعددت أساليب التعبير عنيا  ،فقد يستنبط اهلل
سبحانو وتعالى حججو البالغة مف تاريخ الخميقة ومف االمـ السالفة لمرد عمى خصوـ
أنبيائو ممااليمكف انكارىا  ،ونراه في أحياف اخرى يطمب االدلة مف الخصوـ لتثبيت
حججيـ لعممو سبحانو أنيـ ال أدلة لدييـ .وقد نرى مف اساليب الجدؿ اسموب السجاؿ
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وذلؾ بدفع التيـ عف النفس ورمي الخصوـ بيا .وقد نراه سبحانو وتعالى يركز عمى
حجة الخصـ ويظيرىا ؛ البطاليا وتسفيو أحالـ أصحابيا .كما جاءت قسـ مف آيات
الجدؿ باسموب النقائض وذلؾ بقمب معاني الخصـ عميو بمغتو واسموبو ،وقد نراه ي

رد

عمى الحجة غير المدركة بالحواس بما يدركو المحاجج الفحامو .وفي أحياف أخرى نراه
ينكر حجة الخصـ النتفاء عالقتيا بالواقع  ،وقد يرد عمى الخصوـ بالقدرة عمى دحض
تعجيزىـ لكنو يؤخرىا لحكمة يعمميا ويجيميا الخصوـ ونراه في أحياف أخرى يتدرج مع
الخصـ باالسئمة والحجج المنطقية التي اليستطيع المحاجج نكرانيا اللزامو بيا.
وقد يرد رسؿ اهلل عمى حجج المشركيف التعجيزية بأنيـ بشر متواضعوف اليميزىـ
ـ ف غيرىـ سوى التكميؼ االليي بالرسالة  ،وقد جاءت حجج قسـ مف الرسؿ أفعاال
لدحض خصوميـ  ،ومف حجج القرآف جاءت مجارات الخصـ ؛ وذلؾ أف تسمـ ببعض
مقدمات الخصـ النيا التخدمو بؿ تخدـ حجتؾ  ،وقد يستدؿ بحجة اقوى مف حجة
الخصـ  ،واحيانا يستخدـ التيديد والوعيد بالعاقبة السيئة التي سيؤوؿ الييا المكابر ،
وفي احياف اخرى يستخدـ الميف والترغيب  ،وقد يستخدـ االدلة التاريخية العممية الفحاـ
الخصـ  ،وقد يعايش بعض االنبياء خصوميـ فينزلوف الى مستواىـ ليبطموا حججيـ ،
وقد يستخدـ القرآف اسموب المقارنة بيف حجة الخصـ وحجج االنبياء المنطقية  ،فيفعؿ
عقؿ الخصـ الدراؾ حجة اهلل البالغة  ،وقد ينتقؿ مف الحجج غير المفيومة مف الخصـ
الى حجج أخرى السبيؿ الى نكرانيا  ،وقد نراه يقسـ حجة الخصـ البطاؿ أقساميا ،
وفي بعض األحياف يتقي حجة الخصـ ويحذر مف العاقبة السيئة التي سيؤوؿ الييا
المعاندوف قبؿ دحضيا .بذلؾ قطع السبيؿ عمى الخصوـ بيذه االساليب المتعددة فمـ
يبؽ ليـ اال االيماف بيا أو االصرار عمى العزة باالثـ.
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Abstract
"In the name of God the most Gracious the most merciful"
This study is dealt with the verses of the argument in the holy Koran
and its title is "The manners of argument in the holy Koran"
In its simple definition, argument means facing the proof with another
proof in the spoken discussion and quarrels. It is no matter if these
arguments are false because they are for convincing others, as the
philosophers do. They do not look for scientific facts but they looking
for convincing manners, others take the argument as away to reach the
knowledge. From this point, we can see the importance of argument.
This is because the difference between peoples thoughts, beliefs and
opinions that they need it in every place and every time. And for this
reason, argument was studied in many sciences and its workers were
acquired many titles. It is a method and science.
People need the argument in all conditions and it is being in the holy Koran.
The holy Koran came to cancel the religions that preceded it and many
other thoughts and beliefs. Because of Gods order upon every Muslim
to call for Islam, the faithful believers should follow the manners of
holy Koran in argument. This argument was multiplied because of the
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multiplicity of the addressing minds, conditions, the nature of there
societies, and political situations. These arguments suit each one.
This is another enabled point to reach by people in the holy Koran. The holy
Koran sometimes takes its argument from the old peoples hi story or asks
proofs from the opponent. In sometimes it argues with there manner itself. It
may speak in the opponent level to convert the intangible argument into
tangible one. It may refuse the other arguments because they are false. It
may be cautious of the opponent because of wisdom. It may progress by
question that leads to the comparison. That is called the advanced argument,
or takes some prophets arguments or in some manners of arguments is the
acceptance of the opponent presenters because they serve its argument. In
some cases, it may conclude in stronger argument than the opponents.

It some times uses threat against the resisters and some times
uses soft. It may use the comparison between two arguments. It
may classify the opponent's argument into types to cancel their
types. In these different ways the holy Koran stops the opponents
and they have no way only faith or insist in the wrong path
هوامش البحث
.) (جدؿ99/3  لساف العرب.1

.) (جدؿ99/3  المصدر نفسو.2
.101  التعريفات.3
.102  المصدر نفسو.4
.5/ غافر.5
 ىـ فرقة مف فالسفة اليوناف ظيروا في النصؼ الثاني مف القرف الخامس برعوا في.6
 ومف اشير اعالميـ،الخطابة واساليب المحاجة واستمالة الجميور فيـ معممو بياف
.45 بروتا غوراس و غورغياس ينظر تاريخ الفمسفة اليونانية
.45  المصدر نفسو.7
، ـ مف اسرة عريقة وتتممذ عمى يد اقراطيميوس وسقراط. ؽ427  ولد في اثينا سنة.8
 ولو مصنفات كثيرة، نظـ في الشعر التمثيمي واظير ميال لمرياضيات ونبغ في الفمسفة
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قيؿ انيا ستة وثالثوف مصنفا اشيرىا الجميورية  ،وىو صاحب نظرية المثؿ الشييرة
توفي سنة  347ؽ.ـ تنظر ترجمتو في تاريخ الفمسفة اليونانية  69ومابعدىا.
 .9المصدر نفسو.69
 .10المصدر نفسو.69
 .11الجميورية  511ب نقال عف تاريخ الفمسفة اليونانية .69
 .12ولد سنة  384ؽ.ـ في اسطاغي ار وىي مدينة متاخمة لمقدونية في اسرة اشتيرت
بالطب تتممذ عمى يد افالطوف في اثينا في االكاديمية وكاف نابغا مف بيف اقرانو فسماه
افالطوف بػ (العقؿ) لذكائو  .نقد نظرية المثؿ ونظريات اخرى ،انقسمت مؤلفاتو عمى
خمسة اقساـ  :الكتب المنطقية والتطبيقية والميتافيزيقية والكتب الخمقية والسياسية والكتب
الفنية وىي الخطابة والشعر توفي سنة  322ؽ.ـ ينظر ترجمتو تاريخ الفمسفة اليونانية
 112ومابعدىا.
 .13المصدر نفسو .130
 .14االيضاح لقوانيف االصالح في االدب والمناظرة .59
 .15مناىج الجدؿ في القراف الكريـ ص  31نقال عف منيجية الحوار الجدلي في القراف
الكريـ والسنة النبوية . 2
 .16البقرة االية .30
 .17االعراؼ االية .12
 .18كما كاف يفعؿ سقراط حينما يمقي االسئمة عمى محدثيو لغرض افحاميـ ينظر تاريخ
الفمسفة اليونانية .52
 .19كما فعؿ الجاحظ في كتبو ينظر رسائؿ الجاحظ  ، 87/2 ، 173/1الحيواف 147/1
 ، 187-185 ،179 ،153-152 ،البياف والتبييف (في ذـ المعمميف وفضميـ) ، 248/1
باب العصا  ،26-25/3وكذلؾ فعؿ ابف المقفع في كتابو (كميمة ودمنة) الذي تدور
قصصو عمى السنة الحيوانات ظاىره ليو لمعامة وباطنو سياسة لمخاصة.
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 .20الجميورية  533نقال عف تاريخ الفمسفة اليونانية .69
 .21تاريخ الفمسفة اليونانية .130
 .22النحؿ .125

 .23ينظر عمى سبيؿ المثاؿ  :فصؿ المقاؿ فيما بيف الحكمة والشريعة مف االتصاؿ 31
 ،مجمع البياف في تفسير القراف .393-392/6
 .24مجمع البياف في تفسير القراف .393/6
 .25المقاصد الحسنة  ،165/1المغني عف حمؿ االسفار  ،62/1الالليء المنثورة في
االحاديث المشيورة 108/1والحديث ضعيؼ.
 .26التفسير مف سنف سعيد بف منصور  74/1والحديث ضعيؼ والفمج الظفر والفوز .
مختار الصحاح (فمج) .510
 .27ينظر تاريخ االدب العربي – السباعي بيومي ط1958 ، 2ـ  ،ج.117 / 2
 .28المصدر نفسو ج.114 / 2
 .29النحؿ .35
 .30مختصر تفسير ابف كثير اختصار وتحقيؽ محمد عمي الصابوني دار الرشاد
 1988ج.330/2
 .31المصدر نفسو ج.330/ 2
 .32النحؿ .36
 .33اؿ عمراف .183
 .34مختصر تفسير ابف كثير ج.342/1
 .35مختصر تفسير الميزاف .96
 .36ينظر عمى سبيؿ المثاؿ االنعاـ  ، 92-91االنعاـ  ،130االعراؼ ، 141 -138
ابراىيـ 45-44

االسراء  50والقصص .48

 .37يونس .38
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 .38مختصر تفسير ابف كثيرج.194 /2
 .39معاني القراف الكريـ لمنحاس .294/3
 .40االنعاـ .148
 .41مختصر تفسير ابف كثير ج.630 / 1
 .42المصدر نفسو ج.630 /1
 .43تاريخ االدب العربي لمسباعي ج.116 /2
 .44صفوة البياف لمعاني القراف .545
 .45سػػبأ .33-31
 .46االعراؼ .195-191
 .47صفوة البياف لمعاني القراف .231
 .48المائدة  64وينظر صفوة البياف لمعاني القراف .155
 .49مختصر تفسير ابف كثير ج.532 / 1
 .50يػػس .19-18
 .51مختصر تفسير ابف كثير ج.158 / 3
 .52صفوة البياف لمعاني القراف .558
 .53النمؿ .47
 .54الواقعة .50-47
 .55الواقعة .74 -57
 .56منيجية الحوار الجدلي في القراف الكريـ والسنة النبوية .14
 .57ينظر معيار العمـ لمغزالي

 154ومناىج الجدؿ  78نقال عف منيجية االلحوار

الجدلي في القراف الكريـ والسنة النبوية .14
 .58الحجر .8-6
 .59مختصر تفسير ابف كثير ج.308 / 2
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 .60الشعراء .115 -111
 .61مختصر تفسير الميزاف .434
 .62االنعاـ .37
 .63مختصر تفسير ابف كثير ج.577 /1
 .64يونس .32 -31
 .65ولد سقراط في اثينا

 469ؽ.ـ عرؼ بشدة مراسو في الجدؿ وانو كاف يجتمع

بالناس كيفما اتفؽ ويؤثر الشباب منيـ ليصمح ما افسده السفسطائيوف بدأ نحاتا ثـ ماؿ
الى الحكمة والى جانب ىذا كاف وطنيا صادقا وجنديا باسال مات سنة  399ؽ.ـ ينظر
تاريخ الفمسفة اليونانية .51-50
 .66المصدر نفسو .52
 .67االنعاـ .50
 .68االسراء .93-90
 .69مختصر تفسير ابف كثير ج.400 / 2
 .70مختصر تفسير الميزاف .347
 .71الشعراء .33-29
 .72صفوة البياف .216
 .73الشعراء .47-43
 .74ينظر المائدة .110
 .75تاريخ االدب العربي لمسباعي ج.115 /2
 .76االتقاف في عموـ القراف  ،56/3منيجية الحوار الجدلي في القراف الكريـ والسنة
النبوية .15
 .77ابراىيـ .11 -10
 .78االنعاـ .9-8
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 .79مختصر تفسير ابف كثير ج 569 /1كذا وردت الكممة صوابيا (ىيأة).
 .80مجمع البياف في تفسير القراف .277-276/4
 .81منيجية الحوار الجدلي في القراف الكريـ والسنة النبوية .13
 .82يػػس .81-77
 .83منيج القراف الكريـ في تاسيس اليقيف .79
 .84ينظر منيجية الحوار الجدلي في القراف الكريـ والسنة النبوية .14
 .85االنعاـ .30 -29
 .86مجمع البياف في تفسير القراف .290/7
 .87االعراؼ .69-65
 .88مجمع البياف في تفسير القراف .437/8
 .89اؿ عمراف .159
 .90اؿ عمراف .67-65
 .91مختصر تفسير ابف كثير ج.290 /1
 .92الزخرؼ .19
 .93ينظر عمى سبيؿ المثاؿ البقرة .30
 .94مختصر تفسير الميزاف .552
 .95االنعاـ .79-75

 .96مختصر تفسير ابف كثير ج.592 /1

 .97مجمع البياف في تفسير القراف .325/7
 .98يونس .35 -34

 .99مجمع البياف في تفسير القراف .106/5
 .100الحج .7-5

 .101مجمع البياف في تفسير القراف  72/7ولعؿ كممة (يحؽ) مصحفة عف (تحؽ).
 .102تاريخ االدب العربي لمسباعي ج.116 /2
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 .103البقرة .258

 .104مختصر تفسير ابف كثير ج.234 /1
 .105المصدر نفسو ج.234/ 1

 .106ينظر االتقاف في عموـ القراف  ، 57/3منيجية الحوار الجدلي في القراف الكريـ والسنة النبوية

.15

 .107تاريخ االدب العربي لمسباعي ج.116 /2
 .108االنعاـ .144-143
 .109صفوة البياف .193

 .110المائدة .115 -112

 .111صفوة البياف .167-166

 .112ينظر مجمع البياف في تفسير القراف .265/3

 .113ينظر الميزاف في تفسير القراف لمطبطبائي ط 1سنة 1324ىػ .230 /20
 .114نور اليقيف في سيرة سيد المرسميف لمخضري بيروت .59
 .115المصدر نفسو .52-51

 .116صحيح البخاري البي عبداهلل محمد بف اسماعيؿ ت

256ىػ تح .قاسـ الشماعي الرفاعي

.331/6

 .117ينظر نور اليقيف .68
 .118صحيح البخاري .517/6

مصـادر البحـث
 .1القراف الكريـ.
 .2االتقاف في عموـ القراف -ابوبكر جالؿ الديف بف عبدالرحمف السيوطي ت

911ىػ ،

تحقيؽ محمد ابي الفضؿ ابراىيـ ،المكتبة العصرية صيدا  1957ـ.
 .3االيضاح لقوانيف االصالح في االدب والمناظرة لمصاحب ابي الفرج عبد الرحمف
المعروؼ بابف الجوزي ت 597ىػ 1200 -ـ  ،تحقبؽ محمود السبد الدغيـ  ،مكتبة
مدبولي – القاىرة .1991
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 .4البياف والتبييف تأليؼ ابي عثماف عمرو بف بحر الجاحظ ت

 255ىػ  ،تح .عبد

السالـ محمد ىاروف  ،الناشر مكتبة الخانجي بالقاىرة مطبعة المدني ط 5سنة 1985ـ.
 .5تاريخ االدب العربي – تأليؼ السباعي بيومي الطبعة الثانية 1958ـ.
 .6تاريخ الفمسفة اليونانية يوسؼ كرـ دار القمـ بيروت لبناف ط 1ايار .1977
 .7التعريفات تأليؼ الشريؼ عمي بف محمد بف عمي السيد الزيف ابي الحسف الحسيني
الجرجاني الحنفي ت 816ىػ شركة مكتبة ومطبعة البابي الحمبي بمصر 1938ـ.
 .8التفسير مف سنف سعيد بف منصور تأليؼ سعيد بف منصور ت (

 )227ىػ الموقع

االلكتروني جامع الحديث.
 .9الجميورية طبعة  Henri-Estienne .ليوف 1578ـ.
 .10الحيواف تأليؼ ابي عثماف عمرو بف بحر الجاحظ ت 255ىػ تح .ابراىيـ شمس
الديف منشورات مؤسسة االعممي بيروت لبناف ط 1سنة 2003ـ.
 .11رسائؿ الجاحظ تأليؼ ابي عثماف عمرو بف بحر الجاحظ ت 255ىػ تحقيؽ وشرح
عبد السالـ محمد ىاروف منشورات مكتبة الخانجي القاىرة د.ط  ،د.ت .
 .12صحيح البخاري لالماـ ابي عبداهلل محمد بف اسماعيؿ بف ابراىيـ بف المغيرة بف
بردزبو البخاري الجعفي امير المؤمنيف في الحديث ت

256ىػ تح .قاسـ الشماعي

الرفاعي شركة االرقـ لمطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبناف.
 .13صفوة البياف لمعاني القراف تفسير القراف الكريـ لفضيمة االستاذ الشيخ حسيف محمد
مخموؼ مفتي الديار المصرية  .و ازرة االوقاؼ والشؤوف االسالمية ط

 3الكويت

1987ـ.
 .14فصؿ المقاؿ فيما بيف الحكمة والشريعة مف االتصاؿ البف رشد تح .محمد عمارة
طبعة القاىرة.
 .15كميمة ودمنة لعبد اهلل بف المبارؾ المعروؼ بابف المقفع ت 142ىػ.

577

مجل ددالل /

العدد الثالث والخمسون
2011

 .16الالليء المنثورة في االحاديث المشيورة المعروؼ بػ (التذ كرة في االحاديث
المشتيرة) تأليؼ بدر الديف ابي عبداهلل محمد بف عبداهلل الزركشي تح .مصطفى عبد
القادرعطا  .دار الكتب العممية بيروت ط 1سنة 1406ىػ 1986 -ـ.
 .17لساف العرب لالماـ العالمة ابي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ ابف منظور
االفريقي المصري ت 711ىػ دار صادر بيروت ط 4سنة 2005ـ.
 .18مجمع البياف في تفسير القراف تأليؼ الشيخ ابي عمي الفضؿ بف الحسف الطبرسي
مف اعالـ القرف السادس اليجري  .تحقيؽ لجنة مف العمماء  .منشورات مؤسسة
االعممي لممطبوعات بيروت لبناف  ،قدـ لو السيد محسف االميف العاممي ط

 2سنة

2005ـ.
 .19مختار الصحاح تأليؼ محمد بف ابي بكر بف عبد القادر الرازي ت 666ىػ الناشر
دار الكتاب العربي بيروت لبناف 1967ـ.
 .20مختصر تفسير ابف كثير  ،اختصار وتحقيؽ محمد عمي الصابوني دار الرشاد
1988ـ.
 .21مختصر تفسير الميزاف لمعالمة الطبطبائي اعداد كماؿ مصطفى شاكر الطبعة
الثانية 1424ىػ مطبعة ذوي القربى لمطباعة والنشر.
 .22معاني القراف الكريـ لالماـ ابي جعفر النحاس ت 338ىػ تح.الشيخ محمد عمي
الصابوني  .المممكة العربية السعودية جامعة اـ القرى معيد البحوث العممية واحياء
التراث االسالمي  ،مركز احياء التراث االسالمي مكة المكرمة ط 1سنة 1988ـ.
 .23المعجـ المفيرس اللفاظ القراف الكريـ وضعو محمد فؤاد عبد الباقي  .دار مطابع
الشعب 1945ـ.
 .24معيار العمـ في المنطؽ تأليؼ ابي حامد محمد بف محمد بف محمد بف احمد
الغزالي ت  505ىػ الموافؽ 1111ـ  ،د.ط  ،د.ت .
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 .25المغني عف حمؿ االسفار  .ابو الفضؿ العراقي  .تح .اشرؼ عبد المقصود .
الناشر مكتبة طبرية  .الرياض ط 1سنة 1415ىػ1995-ـ.
 .26المقاصد الحسنة في بياف كثير مف االحاديث المشتيرة عف االلسنة  .ابو الخير
محمد بف عبد الرحمف السخاوي  .تح.محمد عثماف الخشني  .الناشر دار الكتاب العربي
بيروت ط 6سنة  1405ىػ 1985 -ـ.
 .27مناىج الجدؿ في القراف الكريـ لزاىر بف عواض األلمعي  .اطروحة دكتوراه في
كمية اصوؿ الديف جامعة االزىر الشريؼ  ،د.ت.
 .28منيج القراف الكريـ في تأسيس اليقيف لمدكتور محمد السيد الجميند طبعة القاىرة.
 .29منيجية الحوار الجدلي في القراف الكريـ والسنة النبوية  ،د .احمد ادريس الطعاف .
كمية الشريعة جامعة دمشؽ.
 .30الميزاف في تفسير القراف تأليؼ العالمة السيد محمد حسيف الطبطبائي ط  1سنة
 1324ىػ  .ت طباعة ثامف الحجج  ،ايراف قـ  ،مؤسسة السيدة المعصومة لمطباعة
والنشر.
 .31نور اليقيف في سير ة سيد المرسميف  -تأليؼ الشيخ محمد الخضري  .تح.عدناف
مولود المغربي  .مكتبة الغزالي دمشؽ  .مؤسسة مناىؿ العرفاف بيروت الطبعة االولى
1985ـ.
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